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XXX-lecie OOT. Uczestnicy uroczystości na zdjęciu grupowym, Michał Bobowiec - wicemarszałek 

Województwa Dolnośląskiego, Elżbieta Niewolska, Łukasz Wolski, prezes Zygmunt Burczyński, Tomasz 

Seniura,  Dominika Seniura, Radosław Fabisch, August Jaworski i Konrad Jaworski orza Irena Rosowska 

przyjmujaca odznaczenie z rąk wicemarszałka Michała Bobowca. 
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XXX-lecie 
Ogólnopolskiego Oddziału Tłumaczan 

 

Elżbieta Niewolska 
 

19 stycznia 2019 r.  w Domu Kultury „Piast” 
we Wrocławiu odbyło się  spotkanie opłatkowe oraz 
uroczyste obchody XXX-lecia powstania Ogólno-
polskiego Oddziału Tłumaczan, który zrzesza dawnych 
mieszkańców Tłumacza i ziemi tłumackiej, ich 
potomków, a także sympatyków Oddziału oraz 
Kresowian z innych miejscowości II Rzeczpospolitej.  
Uroczystość uświetnili zaproszeni goście, min. Witold 
Sokołowski – kombatant AK, kawaler Orderu Virtuti 
Militari, Michał Bobowiec - wicemarszałek Woje-
wództwa Dolnośląskiego, dr Andrzej Kaminski – 
prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Miłośników 
Lwowa i Kresów Południowo Wschodnich i Zygmunt 
Burczyński – wieloletni prezes Ogólnopolskiego 
Oddziału Tłumaczan. Prezes Elżbieta Niewolska 
przywitała gości oraz przedstawiła działania Oddziału, 
które zostały zrealizowane w ostatnim 30-leciu 
i udokumentowane w wydawanych od 1996 roku 
Zeszytach Tłumackich. Były to głównie prace na 
cmentarzach w Tłumaczu, Oknianach i Niżniowie, 
wspieranie finansowe polskich środowisk w tych 
miejscowościach, zbieranie książek dla polskiej 
szkoły, organizowanie wyjazdów w rodzinne strony, 
fundowanie tablic pamiątkowych oraz systematyczne 
zjazdy integrujące społeczność tłumackiego 
środowiska, które odbywają się trzy razy w roku. 
 

 
 
 

 

 

Najbardziej zasłużonym członkom Oddziału 
podziękowano za wieloletnie zaangażowanie wpisem 
do Honorowej Księgi Zasłużonych, a sympatykom, 
którzy z Oddziałem współpracują tytuł Honorowego 
Członka OOT. Na wniosek Zarządu Dolnośląskiego 
ZWiRWP Złotą Honorową Odznaką „Zasłużony dla 
Dolnego Śląska” zostali wyróżnieni: działacze Stowa-
rzyszenia Współpracy Polska-Wschód  Stanisław Janik 
i prof. Andrzej Małkiewicz, a srebrną Irena Rosowska 
– wieloletnia działaczka OOT i skarbniczka tegoż 
oddziału. Odznaczenia wręczył marszałek Michał 
Bobowiec w asyście prezesa Krzysztofa Majera. 
Krzyżem Pamiątkowym 25-lecia ZWiRWP na Dolnym 
Śląsku został odznaczony st. chor. szt. Ryszard Helt. 
Za zasługi dla Polskiego Czarnego Krzyża III klasy 
zostali odznaczeni ppłk ZS Wacław Nowak i st. chor. 
ZS Józef Żądło. Odznaczenia wręczył prezes Krzysztof 
Majer wraz z ppłk Witoldem Sokołowskim.  

Część oficjalną zakończyła modlitwa oraz 
podzielenie się opłatkiem. Po złożeniu życzeń zasie-
dliśmy przy wspólnym stole z przygotowanym przez 
gospodarzy posiłkiem, a na zakończenie spotkania 
wysłuchaliśmy wspaniałego chóru „Piastuny”, który 
wykonał wiązankę pięknych pieśni patriotycznych 
zatytułowaną „To właśnie ona”. Na zakończenie 
prezes Oddziału Elżbieta Niewolska podziękowała 
gospodarzom za wspaniale zorganizowaną 
uroczystość, a  uczestnikom uroczystości za przybycie 
i zaangażowanie w pracę na rzecz Ogólnopolskiego 
Oddziału Tłumaczan. 

 

 
 
 

 

Na zdjęciu z lewej: prezes Związku Szlachty Polskiej – Adam Biliński oraz E. Niewolska. Na zdjęcu prawym: 
Ryszard Helt, prezes Zwiazku Weteranów iRezerwistów WP Krzysztof Majer oraz Witold Sokołowski. 



Zeszyty Tłumackie 1(63) 2019r. 
 

2 
 

Honorowa księga zasłużonych  
 

1. Burczyński Zygmunt – tłumaczanin, wieloletni 
prezes OOT. Funkcję tą pełnił przez 4 kadencje, czyli 
16 lat. Człowiek, dzięki któremu OOT tak sprawnie 
funkcjonował przez wiele lat. 
2. Bocheńska Anna – tłumaczanka, członkini 
pierwszego zarządu, powstałego w 1989 r. Klubu 
Tłumacz,  a następnie OOT , przez wiele lat pełniąca 
funkcję skarbnika, sybiraczka, córka zamordowanego 
w Bykowni policjanta, autorka artykułów umieszcza-
nych w ZT i wieloletnia członkini zespołu redakcyj-
nego. Mama, która zamiast bajek opowiadała nam 
o swoim dzieciństwie w Tłumaczu i młodości 
spędzonej na Sybirze. Miłośniczka poezji patrio-
tycznej, którą pamięta i deklamuje do dziś. Inicjatorka 
i organizatorka budowy Pomnika – Krzyża Katyń-
skiego na cmentarzu na Swojczycach we Wrocławiu, 
poświęconego Polakom pomordowanym w ramach 
zbrodni katyńskiej oraz ofiarom syberyjskich zsyłek. 
3. Helena Bilińska – tłumaczanka, wieloletnia 
członkini Ogólnopolskiego Oddziału Tłumaczan, 
zaangażowana w prace Zarządu przez kilka kadencji, 
wieloletnia współredaktorka  Zeszytów Tłumackich 
oraz autorka wielu tekstów w nich umieszczanych, 
potomkini zasłużonych dla Tłumacza rodzin – 
Mytników i Bilińskich. 
4. Johnson Janina – kresowianka z Wołynia, 
wieloletnia członkini OOT, która wraz z mężem Janem 
Johnsonem – tłumaczaninem , autorem wielu wierszy 
i pieśni o Tłumaczu przez wiele lat wspierała i wspiera 
do dziś działalność OOT. Jako 9-letnia dziewczynka 
przeżyła rzeź na Wołyniu, a jej teść został zamordo-
wany w Miednoje, więc obecnie starając się upamię-
tnić  te tragiczne wydarzenia, zaangażowana  jest 
w przywracanie pamięci ofiar ludobójstwa  i zbrodni 
katyńskiej.  Z jej inicjatywy powstał w Nysie m.in. 
Obelisk Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. 
5. Rosowska Irena – wieloletni członek OOT, od 2009 
roku członek zarządu pełniąca obowiązki skarbnika, 
aktywna uczestniczka i współorganizatorka akcji 
„Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia” oraz wielu 
innych  wyjazdów na Ukrainę, członek zespołu 
redakcyjnego ZT. Współorganizatorka budowy Krzyża 
Katyńskiego na cmentarzu na Swojczycach we 
Wrocławiu odsłoniętego w 1998 r. Moja podpora 
zajmująca się w naszym stowarzyszeniu trudnymi 
sprawami finansowym. To od jej umiejętności zależy 

poprawne prowadzenie spraw księgowych i 
wypełnianie wniosków o dotacje. 
6. Bodniak Tadeusz – tłumaczanin, a właściwie 
pałahiczanin, wieloletni członek OOT oraz autor wielu 
artykułów umieszczanych w ZT. Utalentowany, 
posługujący się piękną polszczyzną poeta i epik, 
kresowianin do szpiku kości o wspaniałym poczuciu 
humoru. 
7. Biliński Adam – jeden z najmłodszych członków 
OOT, autor opracowania genealogii rodów kresowych 
zamieszkujących w Ziemi Halickiej, w szczególności 
w Tłumaczu i jego okolicach, prezes Wrocławskiego 
Oddziału Szlachty Polskiej, wieloletni członek OOT, 
zespołu redakcyjnego ZT, autor wielu ciekawych 
artykułów. Potomek zasłużonej dla regionu i Polski 
rodziny Bilińskich. 
8. Nowak Wacław – wieloletni członek OOT, aktywny 
i oddany Tłumaczowi działacz, autor  wielu  
ciekawych pomysłów związanych z organizacją 
tłumackich spotkań i uroczystości, wiceprezes 
w kadencji  2013 – 2017. Szczególnie zasłużony dla 
kościoła w Tłumaczu, któremu przekazał prywatny 
sprzęt nagłaśniający. Honorowy członek Zw. Szlachty 
Polskiej Kresów Wschodnich, Kawaler Królewskiego 
Orderu Św. Stanisława Biskupa Męczennika. 
9. Wolski Łukasz - jeden z najmłodszych członków 
OOT, pełniący w obecnej kadencji funkcję sekretarza. 
Autor wielu relacji z prac na cmentarzu w Tłumaczu, 
na którym pracuje już 9 lat, aktywny uczestnik 
i organizator akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapo-
mnienia” pełniący funkcję szefa grupy. Aktywny 
działacz Fundacji Studia Wschód i uczestnik wielu 
patriotycznych i charytatywnych wyjazdów na Kresy.  
10. Ziobro Janina – aktywna uczestniczka wszystkich 
przedsięwzięć związanych z działalnością patriotyczną 
i charytatywną związanych z Tłumaczem i Oknianami, 
z których pochodzi jej rodzina. Organizatorka zbiórki 
darów, funduszy oraz książek dla Polaków na Kresach. 
Opiekunka dawnego cmentarza w Oknianach. 
11. Helt Krystyna – wieloletnia członkini OOT, od 
kilku kadencji zaangażowana w prace zarządu, 
wspaniała organizatorka, odpowiedzialna i nieza-
stąpiona przy organizacji wszelakich uroczystości. 
12. Stybel Janina – wieloletni członek OOT, aktywny 
w pracach zarządu przez kilka kadencji. 
13. Biś Elżbieta – tłumaczanka, wieloletnia członkini 
OOT, zaangażowana w prace Zarządu, pełniąca w nim 
funkcję skarbnika. 

http://www.miastotlumacz.pl/
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14. płk Majer Krzysztof - wiceprezes Zarządu 
Głównego, prezes Zarządu Dolnośląskiego Związku 
Weteranów i Rezerwistów WP, wspaniały 
organizator, od kilku lat członek OOT służący radą 
i doświadczeniem. 
15. Masłowski Jan – tłumaczanin, wieloletni członek 
OOT zaangażowany w pracę zarządu. 
16. Dr Nespiak Danuta – lwowianka, historyk sztuki, 
wieloletni członek OOT, członek Fundacji Kresowej 
Semper Fidelis, autorka wielu ważnych artykułów 
historycznych. W czasie II wojny żołnierz AK. 
Współzałożycielka Towarzystwa Miłośników Lwowa 
i KPW, w latach 1991–95 prezes Zarządu Głównego, 
w latach 1994–97 red. nacz. pisma „Semper Fidelis”. 
Tematem jej zainteresowań naukowych i licznych 
publikacji w czasopismach jest historia Śląska 
i polskich Ziem Wschodnich oraz ukochany Lwów. 
17. Niewolska Elżbieta – wieloletni członek OOT, od 
2002 r. członek zarządu oraz zastępca redaktora 
naczelnego ZT, od 2004 red. naczelny, a od 2013 
prezes OOT. Uczestniczka i współorganizatorka kilku 
akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”, 
uczestniczka wielu wyjazdów patriotycznych na 
dawne wschodnie tereny Polski. Współorganizatorka 
budowy Krzyża Katyńskiego na cmentarzu na 
Swojczycach we Wrocławiu odsłoniętego w 1998 r. 
 

Honorowe członkowstwo 
 

1. Jerzy Czerwiec – sołtys wsi Siedlakowice, w których 
w miejscowym kościółku znajduje się tłumacki obraz  
Św. Anny Samotrzeciej. Przyjaciel naszego stowa-
rzyszenia, podejmujący nas gościną każdego roku 
w dniu pielgrzymki odpustowej do św. Anny. 
Zaangażowany w wspieranie Polaków w Tłumaczu 
zebrał ogromną ilość podręczników do nauki języka 
polskiego i innych przedmiotów, które zostały 
przekazane polskiej szkole w Tłumaczu. 
2. Sława Fuczenko – tłumaczanka, Polka i katoliczka, 
osoba która z wielkim poświęceniem wspiera 
w Tłumaczu wiernych obrządku rzymsko-katolickiego, 
dba o niedawno powstały kościół pw. św.  Anny, 
zapewnia opiekę Polakom przyjeżdżającym do 
Tłumacza i jest z nami zawsze, gdy ją potrzebujemy. 
Nasza Polka w Tłumaczu. 
3. Ks. Stanisław Kulig – proboszcz Parafii 
Rzymskokatolickiej Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny w Zachowicach, do której należą 

Siedlakowice. Współorganizator naszych spotkań 
w Siedlakowicach u stóp obrazu św. Anny. Wraz 
z sołtysem p. Jerzym Czerwcem i parafianami 
przyjmuje tłumackich pielgrzymów z ogromnym 
sercem i miłością. Nasz nieformalny kapelan.  
4. Grażyna Orłowska Sondej – dziennikarka, która od 
wielu lat zajmuje się tematyką kresową poświęcając 
jej swoje życie. Kobieta, która dla polskich Kresów 
zrobiła więcej niż wszystkie dotychczasowe rządy 
i prezydenci. Odwiedza i wspiera Polaków, rejestrując 
na taśmach filmowych polskość, począwszy od 
Ukrainy, przez Białoruś, Litwę, Rosję i Kazachstan. 
Odwiedziła także Polaków w Irkucku, organizując tam 
występ Mazowsza. Zaczynając od symbolicznej 
złotówki zbieranej przez dzieci w szkołach, przy 
współpracy z Kuratorium Dolnośląskim stworzyła na 
ogromną skalę akcję ratowania polskiego dziedzi-
ctwa, wysyłając w ostatnim roku do pracy 1300 osób 
na 145 cmentarzach. Dziś, gdy powoli likwidują się 
stowarzyszenia organizacji kresowych ze względu na 
brak młodego pokolenia w ich organizacjach, ta 
niezłomna kobieta uczy polskiej historii tysiące 
młodych Polaków. To dzięki Niej oraz  Jerzemu 
Czyżyckiemu, wieloletniemu, nieodżałowanemu 
sekretarzowi OOT, który zgłosił Tłumacz do akcji 
„Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia” możemy 
dziś pielęgnować związki z tym miastem i cieszyć się 
obecnością młodych Polaków w naszej organizacji. To 
honorowe członkostwo jest skromnym podzięko-
waniem za jej wkład w pamięć o Tłumaczu. 
5. Julita Podolska  - sekretarz Unii Polskich 
Ugrupowań Monarchistycznych (UPUM), partii 
politycznej, zrzeszającej zwolenników monarchii 
w Polsce i poza jej granicami, której celem jest: 
odbudowanie w Polsce sposobami demokratycznymi 
monarchii konstytucyjnej, reprezentowanie 
interesów szlachty polskiej w kraju i za granicą, 
kontynuowanie tradycji oraz obyczajów polskich, 
rodowych, rodzinnych i regionalnych, inicjowanie 
działań na rzecz oświaty, kultury i ochrony zabytków; 
kształtowanie nowej szlachty na miarę XXI wieku; 
zakładanie fundacji i inne.  
6. Aleksander Podolski -  komandor Marynarki 
Wojennej w stanie spoczynku, regent Unii Polskich 
Ugrupowań Monarchistycznych, autor wielu książek 
i artykułów historycznych. Prowadząc swoje 
stowarzyszenie wspierali nas swoim doświadczeniem 
i współpracą przez ostatnich kilka lat. 
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7. Prof. dr hab.  Zdzisław Julian Winnicki - dyrektor 
Instytutu Studiów Międzynarodowych UWr. 
specjalista od spraw Kresów Wschodnich i Białorusi, 
prezes Oddziału Dolnośląskiego Stowarzyszenia 
Wspólnota Polska, członek Rady Krajowej, 
współzałożyciel stowarzyszenia Polskie Towarzystwo 
Ziemiańskie i prezes Oddziału Dolnośląskiego PTZ, 
współzałożyciel, wiceprezes i prezes stowarzyszenia 
Straż Mogił Polskich na Wschodzie. 
8. Wira Woroszczuk – „O sobie pisać trudno. Właśnie 
Zeszyty Tłumackie pomogły mi przybliżyć się do 
historii Tłumacza. Część historii zachowała się 
w rodzinie mojej i mojego męża. Staram się 
opowiadać gościom i mieszkańcom  o dawnym 
słodkim naszym i Waszym miasteczku Tłumaczu. 
Robię pierwsze kroki w pisaniu artykułów do gazety 
''Złagoda'' w Tłumaczu. Moje artykuły ukazały się już 
w trzech numerach tej gazety. Pierwszy - o kapliczce 
na cmentarzu, drugi - spacer ulicami z polskimi 
nazwami  i trzeci to o Św. Annie Samotrzeciej - 
patronce Tłumacza. Pracuję nad nowym artykułem 
pod tytułem ''Słodkie miasto Tłumacz'' o fabryce 
cukrowej i innych zabytkach. 

Dzięki Bogu, że  udało się w tym wyjątkowym 
dniu 11. 11. 2018 odsłonić tablicę poświęconą ks.  E. 
Tabaczkowskiemu z mojej inicjatywy, za pieniądze  
Krystyny Macek-Kamieńskiej i uczestnictwem 
wszystkich parafian. Prowadzę stronę internetową 
Tłumacza. Jestem absolwentką politechniki. Urodziłam 
się w Jackówce, rodzice mieszkają w Tłumaczu, a ja 
mieszkałam w Stanisławowie, a od czasu choroby 
mamy w Tłumaczu. W kościele Św. Anny ochrzczona 
została moja mama i jej dwie siostry. Przystępowały 
tam również do Pierwszej Komunii Św. Staram się nie 
opuszczać żadnej mszy w naszym kościele. Ciągnie 
mnie bardzo do tego miejsca, gdzie kiedyś stał kościół 
i gdzie teraz się modlimy. Nie jestem nikim ważnym. 
Po prostu odczuwam, jak ważna jest w moim życiu 
Św. Anna.”  
9. dr Norbert Wójtowicz – historyk, teolog i pedagog, 
starszy specjalista Oddziałowego Biura Badań 
Historycznych IPN we Wrocławiu w Komisji Ścigania 
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Członek 
Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, Towarzystwa 
Naukowego Płockiego, Polskiego Towarzystwa 
Numizmatycznego, Towarzystwa Wiedzy Obronnej, 
Polskiego Towarzystwa Hugenockiego, Polskiego 
Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, członek 

Zarządu Światowej Rady Badań nad Polonią i wielu 
innych. Gromadzi materiały dotyczące zbrodni OUN 
UPA na terenie powiatu tłumackiego. 
10. Artur Zahorski – muzyk, wspaniały profesjonalista, 
sympatyk OOT uświetniający nasze uroczystości 
śpiewem i grą na akordeonie od wielu lat.  

 

 
 
 

Na zdjęciach: Anna Bocheńska, Łukasz Wolski, Elżbieta 
Niewolska, Wira Woroszczuk i Sława Fuczenko. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Polskie_Towarzystwo_Heraldyczne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Towarzystwo_Naukowe_P%C5%82ockie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Towarzystwo_Naukowe_P%C5%82ockie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polskie_Towarzystwo_Numizmatyczne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polskie_Towarzystwo_Numizmatyczne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Towarzystwo_Wiedzy_Obronnej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polskie_Towarzystwo_Hugenockie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polskie_Towarzystwo_Turystyczno-Krajoznawcze
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polskie_Towarzystwo_Turystyczno-Krajoznawcze
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awiatowa_Rada_Bada%C5%84_nad_Poloni%C4%85
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Obcobrzmiące nazwisko  
 

Elżbieta Niewolska 
 

„Synu mój mały! Obcobrzmiące nazwisko 

będziesz nosił – wiedz, że twój dziad na polskiej łące 

trawę krwią swoją zrosił, że tej krwi kropla na twe 

czoło wieczystym padła znakiem, że z nazwy Niemiec, 

szablą gołą zatwierdził się Polakiem!” (Kazimierz 

Przerwa Tetmajer „ Dla mojego synka”) 
 

Inflanty - kraina historyczna nad Dźwiną 
i Zatoką Ryską powstała w średniowieczu w obrębie 
posiadłości zakonu kawalerów mieczowych, która 
z końcem XVI wieku stała się trzecią obok Korony 
Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego 
częścią składową Rzeczypospolitej Obojga Narodów.  
Krainę tą położoną u ujścia rzeki Dźwiny 
zamieszkiwali Liwowie, należący do grupy plemion 
określanej mianem Łotyszów.  Sąsiadami Łotyszów na 
południu byli Litwini, a na północy Estowie, od 
wschodu ruskie księstwa Nowogrodu i Połocka. 
Inflanty, to spolszczona nazwa krainy zwanej przez 
Skandynawów i Niemców Livland, a po łacinie 
Livonia. Na zachodzie kraina graniczyła z Bałtykiem, 
do którego uchodziła rzeka Dźwina, główny szlak 
wodny prowadzący do ośrodków handlowych Rusi. 
U ujścia rzeki leżała Ryga – osada z targowiskiem, 
w której bardzo licznie osiedlali się kupcy niemieccy.  
Za kupcami przybywali nad Dźwinę niemieccy 
misjonarze, którzy z czasem utworzyli biskupstwa, 
przejmując kontrolę nad koloniami niemieckich 
kupców oraz nad małymi plemionami łotewskimi, 
zagrożonymi przez Litwinów i Estów. Działaniami tymi 
zasłynął głównie trzeci biskup inflancki Albert von 
Buxhoevden, który dla  obrony chrześcijan i neofitów 
w Inflantach przed poganami, a także dla rozszerzenia 
terytorium swego władztwa, sprowadzał nad Dźwinę 
krzyżowców z Niemiec. Dla wsparcia prowadzonej 
przez biskupa misji i prowadzenia podboju kraju nie 
wystarczały pojedyncze oddziały krzyżowców 
przebywających i walczących w Inflantach tylko 
czasowo, więc by utrzymać zdobyte w czasie krucjat 
tereny stworzył w 1202 roku oparty na regule 
templariuszy zakon rycerski Braci Chrystusa, zwany 
Zakonem Kawalerów Mieczowych. Terenem 
podbitym przez Zakon w 1269 r. była Kurlandia 
zamieszkiwana przez Kurów (Kuronów), leżąca w 
południowo-zachodniej części dzisiejszej Łotwy. Po 

klęsce z wojskami Iwana Groźnego w 1560 r. pod 
Ermes wielki mistrz Gothard Kettler rozwiązał zakon 
Kawalerów Mieczowych i podporządkował się 
królowi polskiemu Zygmuntowi Augustowi. 28 
listopada 1561 roku poselstwo inflanckie złożyło 
w Wilnie przysięgę wierności Zygmuntowi Augustowi, 
a 25 grudnia 1566 roku zawarto formalną unię Inflant 
z Wielkim Księstwem Litewskim. Z ziem leżących na 
północ od Dźwiny utworzono Księstwo Zadźwińskie, 
a ziemie Kurlandii i Semigalii oddano jako lenno 
Gothardowi Kettlerowi. Po zawarciu Unii lubelskiej, 
aktem Incorporationem Ducatus Curlandiae & 
Semigaliae cum Regno Poloniae z 3 sierpnia 1569 król 
Zygmunt August na nowo określił status lennej 
Kurlandii inkorporując Księstwo Kurlandii do 
Rzeczypospolitej. Księstwo Kurlandzkie posiadało 
własne władze wykonawcze, ustawodawcze i sądow-
nicze, odrębność ustroju i pieniądza. Wszystkie te 
zasady zostały ponownie potwierdzone po śmierci 
Gottarda Kettlera przez sejm Rzeczypospolitej w roku 
1589. Główną siedzibą książęcą była Mitawa 
(Jełgawa), miasto powstałe na terenie dawnej osady 
Liwów, gdzie  wielki mistrz Konrad von Mander 
ulokował swój zamek zwany Mitau, dając początek jej 
rozwojowi. Od 1710 roku po ślubie  księżniczki Anny, 
córki cara Iwana V z księciem Fryderykiem 
Wilhelmem Kettlerem, który zmarł kilka miesięcy po 
ślubie w 1711 r. Kurlandia znalazła się w strefie 
wpływów rosyjskich. Po raz ostatni Rzeczpospolita 
potwierdziła odrębny status Kurlandii, nadając tzw. 
Prawa Kardynalne  uchwalone przez sejm w 1793 r.  
Całość Inflant znalazła się pod panowaniem Rosji 
w wyniku III rozbioru Polski w roku 1795.  

Włączenie Inflant w obszar wpływów I Rzecz-
pospolitej stworzyło warunki do osiedlania się 
Inflantczyków na ziemiach litewskich. Wspólnota ta 
spowodowała powstawanie coraz bliższych kontaktów 
osobistych, owocujących mieszanymi małżeństwami, 
pierwszymi kontraktami majątkowymi, a także 
polonizowaniem się rodzin niemieckich, w tym 
również polonizowaniem niemieckich nazwisk. Jedną 
z przyczyn napływu ludności na tereny Rzeczpospolitej 
była również wojna z Rosją zakończona rozejmem 
w Jamie Zapolskim, kończącym wojnę polsko-rosyjską 
i podpisanym w styczniu 1582 roku oraz wojnami ze 
Szwecją. Pomimo nieprzychylnego początkowo prawa 
zabraniającego sprawowania urzędów w państwie 
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oraz nabywania ziemi określonego w tzw. Statutach, 
sytuacja Inflantczyków stopniowo zaczęła się zmieniać 
od 1607 roku, gdy sejm chcąc zachęcić do zachowania 
wierności, zrównał ich formalnie w prawach z szlachtą 
polską, zgadzając się na nadawanie dóbr w Rzecz-
pospolitej. Ze względu na różny status prawny Inflant, 
które weszły w skład Rzeczpospolitej i Kurlandii, która 
była jej lennem, Kurlandczycy traktowani byli przez 
szlachtę polską i litewską jako cudzoziemcy, co w 
znacznej mierze utrudniało im dostęp do życia publi-
cznego. Z czasem jednak coraz więcej kurlandzkich 
przedstawicieli znajdowało swoje miejsce w życiu 
politycznym Rzeczpospolitej. W 1615 r. wzięli udział 
w sejmiku inflanckim w Rydze, a na sejmie ele-
kcyjnym w 1648 roku posłowie stanów kurlandzkich 
złożyli petycję o niepodważaniu  i niehonorowaniu 
indygenatu. (1) W 1649 roku hetman polny Janusz 
Radziwiłł  złożył oficerom pochodzącym z Kurlandii 
przyrzeczenie, że na sejmie poprze postulat księcia 
Jakuba Kettlera o rozciągnięcie praw szlacheckich 
Rzeczypospolitej na szlachtę ziem lennych, ale nie 
zostało to zrealizowane.  Szlachta kurlandzka nie 
miała jednak w praktyce specjalnych problemów 
z przekraczaniem granicy Wielkiego Księstwa Lite-
wskiego, nabywaniem na własność, braniem 
w dzierżawę i w zastaw dóbr za gotówkę lub 
pozostając w służbie magnatów I Rzeczypospolitej, 
jako jej żołnierze, najczęściej oficerowie. Jeden z po-
tomków społeczności inflanckiej Gustaw Manteuffel - 
polski historyk i etnolog, krajoznawca, z wykształce-
nia prawnik, baron pochodzący z inflanckiej rodziny 
Manteufflów z inflancko-niemieckiego rodu Schoege, 
urodzony w 1832 roku w Drycanach, w powiecie 
rzeżyckim, leżącym obecnie w granicach Łotwy tak 
pisał: „Ta część (Inflant), co jej (Rzeczypospolitej) 
pozostała po pokoju oliwskim, lepiej od Pomorza 
i Prus zachodnich przystała do organizmu Rzpltej 
i z nim się zespoliła. Proces zjednoczenia i stopniowej 
asymilacji nie przedstawia nawet takiego oporu jaki 
szlachta litewska i ruska aż do unji lubelskiej stawiała 
wpływom polskim, ani takich zaburzeń i rozterek, 
jakie wybuchały co chwila w Gdańsku i innych 
miastach pruskich. Co więcej, wielu owych Inflantczy-
ków odegrało bardzo ważną rolę w życiu politycznym, 
gospodarczym, kulturalnym nowej ojczyzny. Takie 
rodziny jak Borchowie, Buchholzowie, Buttlerowie, 
Denhoffowie, Freytagowie, Grotthusowie, Hahnowie, 
Hylzenowie, Korffowie, Roemerowie, Lansbergowie, 

Manteufflowie-Schoege, Osten-Sackenowie, Plate-
rowie, Puttkamerowie, Wolffowie, Rottermundowie, 
Rummelowie, Zyberkowie etc. zapisały się pozytywnie 
i znacząco w historii Litwy i Rzeczypospolitej na 
różnych polach aktywności. Niestety, z różnych 
względów, raczej niezależnych od nich nie stali się 
jednak katalizatorem ani sprawcą zmian w skali, 
w jakiej stało się to w Rosji XVIII wieku, która m.in. 
opierając się na Niemcach bałtyckich, zbudowała swą 
potęgę militarną”.  

 

Rejestr podymnego żmudzkiego z 1667 roku 
zanotował duży wzrost liczby Kurlandczyków i Inflan-
tczyków, jako właścicieli, dzierżawców i zastawników 
dóbr. Były to przede wszystkim rody, których człon-
kowie pełnili służbę w wojsku litewskim, sprawujący 
niekiedy ważne urzędy na Żmudzi, w Inflantach, 
Kurlandii oraz na Litwie. Wśród 48 przedstawicieli 
znanych rodów, wymieniony jest min. kasztelan 
żmudzki Wilhelm Eustachy Grotthus (Grotuz). 
W 1690 roku abiurata (2) (zadeklarowanie pod 
przysięgą liczby posiadanych przez szlachcica łanów 
kmiecych, będących podstawą wymiaru podatków) 
odnotowała na Żmudzi 41 Inflantczyków i Kurlan-
dczyków, w tym 3 Grotthusów trzymających majątki 
na prawie ziemskim, jako własne. Byli to:  Stefan 
Karol Grotthus (Grotuz) - kasztelanic żmudzki, 
Wilhelm Eustachy Grotthus (Grotuz) - kasztelan 
żmudzki oraz Wolter Hilbrand Grotthus (Grotuz) - 
stolnik orszański. Osoby te nie tylko sprawowały już 
ważne urzędy centralne i powiatowe, ale także  
służyły zawodowo w armii, co było typowym 
zjawiskiem dla wojskowości w tamtym okresie. 
Pełnienie    wysokich   funkcji,   a   przede   wszystkim 

Wlhelm Eustachy Grotthus z małżonką 
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posiadanie ziemi zobowiązywało jej właścicieli do 
udziału w obronie terytorium państwa. Ta sama 
abiurata zarejestrowała wykupienie majątków 
w powiecie upickim (woj. trockie) na Litwie  przez 65 
Inflantczyków i Kurlandczyków z 41 rodzin, w tym 
przez przedstawicieli rodziny  Grotthusów: Jana 
Rejnholda Grotuza (von Grotthuss) - podczaszego 
inflanckiego, Otto Jana Grotuza (von Grotthuss), 
Marię Elżbietę Grotuzową (von Grotthuss) – 
stolnikową mińską, Ulrycha Grotuza (von Grotthuss) 
- porucznika JKM oraz Wilhelma Eustachego Grotuza 
(von Grotthuss) - kasztelana żmudzkiego. 
Inflantczycy i Kurlandczycy zatrudniani byli także 
chętnie jako zarządcy majątków magnatów mających 
duże kompleksy dóbr na Żmudzi, takich jak 
Chodkiewiczowie, Radziwiłłowie, czy Sapiehowie, 
a także w większych majątkach szlacheckich, biskupich 
oraz należących do starostw. Zauważalną cechą 
bytności Kurlandczyków na ziemi żmudzkiej była duża 
rotacja wśród posiadaczy dóbr, co mogło wynikać 
z mniejszego przywiązania do ziemi, chęci szybkiego 
dorabiania się i powrotem do ojczyzny. Część rodzin 
emigrantów wiązała się chętniej i na trwałe z nową 
ojczyzną nabywając obywatelstwo przez zasiedzenie 
i asymilując się z nowym społeczeństwem. Były to 
min. najwcześniej osiadły na Żmudzi rodziny Druwów, 
Gadonów, Grotthusów, Korffów, Klodtów, czy 
Puttkamerów, powiązane małżeństwami z szlachcian-
kami pochodzącymi ze znaczących i wpływowych 
rodzin Billewiczów, Grużewskich, Szuksztów, 
Iwanowiczów, czy Chrząstowskich. Wielu z nich 
wybierano na przedstawicieli szlachty i ducho-
wieństwa do władz ustawodawczych i sądowniczych, 
jako deputatów zajmujących się różnymi sprawami 
państwa. Byli wśród nich również przedstawiciele 
rodu Grotthusów: w 1695 roku Stefan - starosta 
wilkijski, w 1699 roku Hieronim Antoni - kasztelanic 
żmudzki, w 1727 roku Adam - starosta wilkijski, 
w 1740 roku Jan – starosta Wilkijski i  w 1767/68 
roku Antoni - chorąży JKM. Największą karierę w 
Rzeczpospolitej zrobił Wilhelm Eustachy Grotthus, 
który pełnił funkcję kasztelana żmudzkiego 
w latach 1685–1710.  Od 1671 r. był 14 razy posłem 
na sejmy, a jego syn Stefan 2 razy. Jako podstoli 
żmudzki w 1764 r. podpisał elekcję Jana III 
Sobieskiego, w 1678 r. jako ciwun (3) użwientski 
został wybrany na sejmie w Grodnie komisarzem do 
wytyczania granicy z Turcją, w 1683 r. pełnił funkcję 

starosty rajgrodzkiego, a od 1685 r. kasztelana 
żmudzkiego. W 1690 r. wyznaczono go, jako komi-
sarza do załatwiania sporów z elektoratem brander-
burskim. Był także przy królu deputatem (4) do 
trybunału skarbowego Litwy w Grodnie, a także 1696 
r. członkiem rady przy prymasie. Był wiernym 
stronnikiem Jana III Sobieskiego, oddanym jego 
rodzinie, do końca popierając kandydaturę królewicza 
Jakuba Sobieskiego na tron polski. Po jego rezygnacji 
w 1697 r. wraz ze szlachtą ziemi żmudzkiej podpisał 
elekcję Augusta II. W 1699 r. naznaczono go 
rezydentem przy królu. Na sejmie w 1703 roku 
wyznaczony został komisarzem do zbadania stanu 
skarbca koronnego i deputatem na trybunał skarbowy 
litewski. Był dwukrotnie żonaty: z Konstancją 
Billewiczówną oraz z Marią Anną Gołuchowską. Miał 3 
synów. Z pierwszego małżeństwa 2 synów:  Stefana – 
starostę walkijskiego, mianowanego przez króla 
Stanisława Leszczyńskiego wojewodą inflanckim, 
Hieronima -  pułkownika wojsk królewskich oraz 
córkę Franciszkę,  żonę  swojego krewnego  Adama 
Grothusa. Z drugiej żony  miał syna Krzysztofa ur. 
w Terebińcu w 1712 r. i Antoniego - pisarza 
grodzkiego księstwa żmudzkiego, sekretarza Rady 
Nieustającej w departamencie sprawiedliwości oraz 
córkę Antoninę.  Zmarł w 1708 r.  

 

 
Eustachy Grotthus 
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Wśród szczególnie zasłużonych dla Polski 
przedstawicieli rodziny znaczącą postacią był  także 
Eustachy Grottchus, ur. 20 września 1792 r. w Trzebieni. 
W wieku 17 lat wstąpił jako ochotnik do tzw. guidów 
księcia     Józefa      Poniatowskiego,     sformowanych 
w oparciu o prawo napoleońskie i wzory francuskie 
oddziałów strażników (milicji), której zadaniem było 
pilnowanie porządku w Warszawie po ewakuacji 
niemieckich władz zaborczych przed zbliżającymi się 
wojskami rosyjskimi.  System ten obowiązywał do 
1813 r., do klęski i tragicznego odwrotu Wielkiej Armii 
Napoleońskiej oraz zajęcia obszaru Księstwa Warszaw-
skiego przez Rosjan. W stopniu podporucznika 
przeszedł do 17 Pułku Piechoty Księstwa Warszaw-
skiego, który w trakcie  przygotowań do inwazji na 
Rosję w 1812 roku został włączony w strukturę 17 
Dywizji Henryka Dąbrowskiego, V Korpusu Wielkiej 
Armii ks. Józefa Poniatowskiego, gdzie dosłużył się 
stopnia podpułkownika. W 1813 r. porzucił wojsko 
i osiadł na roli, pełniąc później funkcję radcy 
wojewódzkiego w Królestwie Kongresowym.  

W 1812 roku był także organizatorem 
pospolitego ruszenia. W czasie powstania 
listopadowego w grudniu 1830 r. otrzymał od gen. 
Jana Skrzyneckiego patent na zorganizowanie 
ochotniczego Batalionu Sandomierskich Strzelców 
Celnych, które sformował w Radomiu i w Warszawie. 
Oficerowie i strzelcy zostali przez niego wyekwi-
powani i umundurowani w zielone mundury, 
przyjmując nazwę batalionu Grotthusa. Regiment 
wziął udział w wielu walkach przeciwko wojskom 
rosyjskim. Jako dowódca batalionu miał duży wkład 
w zwycięskie bitwy.  W 1831 r. bronił skutecznie linii 
Wisły, walczył w bitwach pod Firlejem, Izbicą-
Tarnogórą, Wieprzowym Jeziorem, Saską Kępą, 
Siekierkami i w wielu innych miejscach. 20 czerwca 
1831 r. został odznaczony Złotym Orderem Virtuti 
Militari. Po upadku powstania listopadowego 
Grotthus przeniósł się do Galicji, a potem osiadł na 
stałe we Francji. Był członkiem Towarzystwa 
Demokratycznego Polskiego, a w latach 1838-1843 
Klubu Polskiego. Zmarł w Paryżu w 1858 roku 
i pochowany jest na Cmentarzu Montmartre. 

Grotthusowie herbu Grothus. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pierwsza wzmianka o Grotthusach 

w Westwalii pochodzi z 1277 roku Rodzina 
rozrastając się osiedlała się w Szwecji, gdzie 
otrzymała tytuł baronowski oraz w Inflantach, do 
których  przybyła  około  1505 roku wraz z rycerstwem  

Wolni Strzelcy Grotthusa 1831 r. 
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niemieckim zasilającym Zakon Kawalerów  
Mieczowych. W Królestwie Polskim i na Litwie 
rodzina znana jest od 1605 roku. Grotthusowie 
figurują w rejestrach najdawniejszej szlachty 
kurlandzkiej. (rej. Mitau 17.10.1620) oraz w „Preuves 
de noblesse” w Kownie, Warszawie i  Wilnie. Początki  
opisanej w tym artykule jednej z  polskich gałęzi  
rodziny  Grotthusów sięgają XV wieku i zaczynają się 
od praprzodka Otto Grotthusa, który posiadał dobra 
Glöbau w Inflantach w końcu XV-go wieku i ciągną się 
przez  Ernesta - pułkownika królewskiego Jana II 
Kazimierza Wazy, ożenionego z Katarzyną z Butlerów, 
który w 1659 r. otrzymał Jeziornę i Okszesnę w ziemi 
warszawskiej (Metryka koronna i mazowiecka), a w 
roku 1659, jako generałmajor (stopień wojskowy I 
Rzeczypospolitej, odpowiednik generała brygady lub 
generała dywizji w Wojsku Polskim). „otrzymał w 
1663 r. pensyi 3,000 fl. z ekonomii malborskiej oraz w 
1664 r. starostwo czorsztyńskie.(Akta metryki 
koronnej zwane Sigillaty metryczne), Jerzego – 
pułkownika królewskiego i starosty czorsztyńskiego, 
ożenionego z Maryanną Orlikówną,  Wilhelma 
Eustachego -  kasztelana żmudzkiego w latach 1685–
1710, ożenionego z Konstancyą Billewiczówną, 
którego  syn Hieronim - pułkownik wojsk królewskich 
w 1710 r., powołał na świat syna Krzysztofa 
urodzonego w 1712 r. w Terebińcu ożenionego z 
Apolonią Brzozowską, których z kolei syn Józef Roch 
urodzony w 1769 roku w Pacewiczach i ożeniony z 
Teklą Jaszowską herbu Lubicz  był dziedzicem 
Dziekanowa i pierwszym prezesem założonego przez 
Stanisława Staszica Towarzystwa Rolniczego 
Hrubieszowskiego. Syn Józefa Rocha - Krzysztof, ur. w 
1794 r. – porucznik Armii  Królestwa Polskiego i 
uczestnik Powstania Listopadowego, prezes 
Towarzystwa Rolniczego Hrubieszowskiego, ożeniony 
w 1823r. z Emilią Eleonorą Białoskórską h. Abdank 
miał syna Edmunda urodzonego w 1823 roku w 
Hrebennem. Powtórnie ożeniony w 1833r. z Augustą 
hr. Krasicką h. Rogala, córką hr. Teodora właściciela 
dóbr Lisów w pow. Łuck i Owadno w pow. 
Włodzimierz Wołyński i Nepomuceny 
Podhorodeńskiej h. Korczak miał synów Witolda ur. 
w 1835r. i Gustawa Teodora Stanisława ur. w 1836r. 
w Dziekanowie. 

Ostatnim z Grotthusów pełniącym obowiązki 
prezesa Towarzystwa Rolniczego Hrubieszowskiego w 
latach 1922  - 1926 był Gustaw Grotthus, syn 

Gustawa Teodora i Walerii z Janiszowskich, urodzony 
4 kwietnia 1876 roku w Dziekanowie.    Po raz 
pierwszy ożenił się w 1910 roku z Aleksandrą Horwatt  
h. Pobóg, która zmarła 27 czerwca 1911 roku. 
Powtórnie ożenił się w 1914 roku a Anną Chłapowską 
h. Dryja córką Franciszka i Marii hr. Łubieńskiej h. 
Pomian. Z tego małżeństwa miał czworo dzieci, w tym 
najmłodszą córkę Jadwigę. Służąc w armii carskiej 
Rosji w 1905 roku, jako chorąży 52 pułku dragonów 
armii carskiej brał udział w wojnie z Japonią 
w Mandżurii. Po powrocie z wojny zainicjował utwo-
rzenie Towarzystwa Akcyjnego Cukrowni „Acziche” 
w Mandżurii, którego został jednym z dyrektorów, 
a po rozwiązaniu tego przedsiębiorstwa gospodaro-
wał w pochodzącym z końca XIX dworze w Białowo-
dach, wsi  położonej w województwie lubelskim, 
w powiecie hrubieszowskim, w gminie Uchanie. 
W 1914 r. został zmobilizowany do armii rosyjskiej, 
gdzie służył m.in. w 2. Pułku Huzarów i w 6. Pułku 
Ułanów, a od 1916 r. w batalionie kolejowym w 
Mandżurii. Tam zastała go rewolucja, a następnie 
przewrót bolszewicki. Utworzył w Harbinie Związek 
Polaków Wojskowych w Mandżurii i na Dalekim 
Wschodzie i był jego delegatem na Zjeździe 
Wojskowych Polaków w Piotrogrodzie, w maju 1917 
r. Po powrocie do Mandżurii przygotowywał wyjazd 
Polaków do I Korpusu Polskiego gen. Józefa Dowbor-
Muśnickiego. Akcja ta zakończyła się niepowo-
dzeniem z powodu przewrotu bolszewickiego. 
W 1918 r. przedostał się do kraju i w styczniu 1919 r. 
zgłosił się ochotniczo do Wojska Polskiego. 
Rekomendował go ppor. dr Adam Chłapowski, oficer 
ordynansowy Naczelnego Wodza, stryjeczny brat jego 
żony. W zachowanej pisemnej rekomendacji czytamy: 
„Moja kartka Nr 1 z 5/2 nie jest jeszcze załatwiona. 
Dotyczy ppor. Gustawa br. Grotthusa. Według 
załączonego zaświadczenia koła 7 p. uł. Można go 
zapewne przyjąć do WP. On dał 200 000 Rs. na naukę 
państwową polską, całą swoją biżuterię na skarb 
polski i chce służyć w jakiejkolwiek szarży...”. Został 
przyjęty do służby jako podporucznik (od 5 kwietnia 
1920 r. porucznik), dowódca plutonu w 7. Pułku 
Ułanów. W lutym 1920 r. Minister Rolnictwa i Dóbr 
Państwowych powołał go na stanowisko 
dziedzicznego prezesa odrodzonego Towarzystwa 
Rolniczego Hrubieszowskiego, w  związku z czym 
otrzymał urlop z pułku, a w kwietniu 1921 r. 
przeniesienie do rezerwy. Od 1926 r. był oficerem 
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rezerwy, a po ukończeniu 50 roku życia, oficerem 
pospolitego ruszenia 2. Pułku Strzelców Konnych 
w Hrubieszowie. W czasie II wojny światowej 
formalnie nie należał do konspiracji, ale dwór w 
Białowodach udostępnił na bazę AK Obwodu 
Hrubieszowskiego. Przebywali tam stale zarówno 
oficerowie, jak i żołnierze AK. Udzielał dużej 
pomocy mieszkańcom pobliskiej polskiej wsi 
Rozkoszówka, wysiedlonej przez władze 
niemieckie w styczniu 1943 roku, w ramach akcji 
wysiedleńczej w  gminie Uchanie. 8 lutego 1944 r., 
wywabiony podstępnie z Białowód, został 
zamordowany koło wsi Pielaki przez bandytów 
ukraińskich. Razem z nim Ukraińcy zamordowali 
towarzyszących mu – oficera AK, por. Jerzego 
Jabłońskiego „Antoniego Grabinę” oraz żołnierza 
AK Jana Nowaka „Gwoździa”. Tego samego dnia 
Ukraińcy próbowali bez powodzenia zaatakować 
Białowody w których stacjonował zwiad konny 
Obwodu Zamojskiego AK pod dowództwem kpr. 
Stanisława Pliśkiewicza. Pochowany został na 
Cmentarzu Parafialnym w Uchaniach. Wraz 
z jego śmiercią wygasła linia dziedzicznych 
Prezesów Towarzystwa Rolniczego Hrubie-
szowskiego.   
  

 

 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dwór Gustawa Grotthusa w Białowodach przed wojną 
i obecnie. 

 
  Gustaw Grotthus 
dowódca plutonu 
w 7. Pułku Ułanów. 
 
 
 
Anna Chłapowska 
h. Dryja córka 
Franciszka i Marii 
hr. Łubieńskiej 
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Towarzystwo Rolnicze Hrubieszowskie 

Nazywane pierwotnie „Rolniczym Towa-
rzystwem Wspólnego Ratowania się w Nieszczę-
ściach” powstało w 1816 roku na terenie dóbr 
hrubieszowskich obejmujących 9 wsi, 1 osadę oraz 
część Hrubieszowa, zakupionych przez księżnę Annę 
Sapiehę z Zamoyskich w imieniu ks. Stanisława 
Staszica, który został ich prawowitym właścicielem. 
Towarzystwo było urzeczywistnieniem jego koncepcji 
pomocy gospodarczej dla wsi. Członkowie Towarzystwa 
- głównie chłopi zostali uwolnieni od pańszczyzny, 
uzyskali prawo czynszowe do ziemi i budynków, 
a działalność oparta została na prawach do  zrzesza-
nia się, samorządu i wzajemnej pomocy, które zostały 
zawarte w kontrakcie opracowanym przez ks. Staszica. 
Kontrakt podpisało 329 gospodarzy z terenów, które 
weszły w skład Towarzystwa. Na czele Towarzystwa 
stał prezes, który jednocześnie pełnił funkcję wójta. 
Ustawa wprowadzała dziedziczenie urzędu prezesa 
przez Józefa Grotthusa i jego potomków według 
zasady pierworództwa. Powstałe Towarzystwo było 

instytucją  autonomiczną pod opieką państwa 
i tworzyło gminę terytorialną w rozumieniu ustroju 
administracyjnego Królestwa Polskiego. Władze 
Towarzystwa stanowiła sześcioosobowa Rada Gospo-
darcza, w skład której wchodzili przedstawiciele 
członków Towarzystwa, wybierani w głosowaniu 
pośrednim oraz dziedziczny prezes — wójt gminy. 
Była to unikalna i pierwsza w Europie organizacja 
przedspółdzielcza o fenomenalnej żywotności, 
wynikającej ze stworzenia zintegrowanego i samo-
napędzającego się systemu ekonomicznego miasta 
i wsi.  Pomimo różnych perypetii związanych z wojnami 
i ingerencją zaborców, które czasowo zawieszały lub 
zakłócały działalność Towarzystwa, przetrwało ono 
do roku 1951, w którym to ówczesne władze komu-
nistyczne przejęły na rzecz państwa zachowany 
majątek i na mocy dekretu Bolesława Bieruta 
rozwiązały Towarzystwo.  

Jak wspomniałam pierwszym prezesem 
Towarzystwa został Józef Roch Grotthus, dziedzic 
Dziekanowa, który sprawując funkcję administratora 
dóbr księżnej Anny Sapiehy, jednocześnie wraz z ks. 
Stanisławem Staszicem brał udział w tworzeniu 
zrębów Towarzystwa. Staszic w ustawie zastrzegł sobie 
prawo wyboru prezesa i na stanowisko to wyznaczył 
Józefa Grotthusa, który zgodnie ze statutem miał stać 
na czele Rady Gospodarczej Towarzystwa, jako stróż 
,,wszystkiego, co się tyczy dobra Towarzystwa” 
i pełnić ten urząd dziedzicznie. Wcześniej przez 12 lat  
był sekretarzem i generalnym plenipotentem 
u księcia Radziwiłła, kasztelana wileńskiego. Po 
śmierci Radziwiłła administrował dobrami książąt 
Sapiehów, oraz dzierżawił od nich majątek. Po 
śmierci księcia Aleksandra Sapiehy  powołano go do 
załatwiania spraw majątkowych jego żony Anny 
z Zamoyskich Sapiehy. Do zatwierdzenia ustawy 
Towarzystwa, tj. do 1822 roku Grotthus występował 
jedynie jako wójt gminy hrubieszowskiej, gdyż według 
ustawy do urzędu prezesa Towarzystwa dodany był 
także urząd Wójta Gminy.  Wkrótce po objęciu 
stanowiska prezesa Grotthus z powodu ukrywania 
rekrutów został pociągnięty przez władze carskie do 
odpowiedzialności i zawieszony w czynnościach wójta, 
odmawiając ustąpienia z urzędu prezesa TRH. Urząd 
swój piastował do śmierci, czyli do 11 czerwca 1828 
roku. Pochowany został na cmentarzu w Dziekanowie. 
Zmarła w 1832 roku żona Tekla z Jaszowskich 
pochowana została obok męża.  Po śmierci Józefa 

Dzieci Anny i Gustawa Grotthusów przed 
domem rodzinnym w Białowodach. Od góry 
stoją: Barbara, Józef, Maria, Jadwiga. 
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Rocha Grotthusa urząd prezesa objął syn Krzysztof - 
porucznik Armii  Królestwa Polskiego i uczestnik 
Powstania Listopadowego. W czasie Wiosny Ludów 
z ks. Feliksem Troszczyńskim finansował Gwardię 
Narodową we Lwowie, przesyłając pieniądze na jej 
umundurowanie oraz pomagał ochotnikom z Kongre-
sówki w przedostaniu się do Galicji. Za tą działalność 
został oddany w 1851r. pod ścisły dozór policyjny. 
Jego żona Augusta prowadziła w domu szkółkę 
opartą na systemie Bella-Lancastera, stosującego  
system wzajemnego nauczania w celu upowsze-
chniania elementarnej oświaty, aktywnie 
uczestnicząc w okręgu hrubieszowskim w zrywach 
rewolucyjnych i narodowych Wiosny Ludów. 
Aresztowano ją w styczniu 1851 roku za przyna-
leżność do „Organizacji 1848” z zarzutem uprawiania 
,,podburzającej propagandy”. W kwietniu 1851 roku 
skazana została na 4 miesiące pobytu w klasztorze 
karmelitanek, który przedłużono jej o 3 miesiące. 
Ostatecznie zwolniono ją z Cytadeli w sierpniu 1851r. 
i oddano wraz z mężem pod ścisły dozór policyjny 
w miejscu zamieszkania. Zaangażowanie Krzysztofa 
Grotthusa w działalność patriotyczną mocno 
utrudniały działalność Towarzystwa lecz nie dopro-
wadziła do jego rozwiązania. Zmarł w Dziekanowie 
dnia 19 czerwca 1855 r. Pochowany został na 
miejscowym cmentarzu. Trzecim Prezesem został 
Edmund Grotthus, urodzony w Hrebennem  w 1823 
roku.  Jako  najstarszy syn z pierwszego małżeństwa  
 
 

 

Krzysztofa objął stanowisko prezesa, do którego był 
dobrze przygotowany dzięki wieloletniemu wspieraniu 
ojca w pracy dla Towarzystwa. Zastępował go często 
na posiedzeniach Rady Gospodarczej i pomagał 
w pełnieniu różnych obowiązków. Okazał się prezesem 
wyjątkowo dbającym o dobro i stan majątkowy 
Towarzystwa. Oprócz obowiązków prezesa Towarzy-
stwa Edmund Grotthus sprawował obowiązki wójta 
gminy. Na urząd ten został powołany przez Radę 
Gospodarczą jeszcze za życia ojca. Zmarł 
bezdzietnie dnia 20 marca 1871 roku.  Następcą 
Edmunda Grotthusa został najmłodszy brat z dru-
giego małżeństwa jego ojca z Augustą hr. Krasicką - 
Gustaw Teodor Stanisław Grotthus. Był absolwen-
tem Instytutu Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa 
w Marymoncie. W czasie Powstania Styczniowego 
walczył z bronią w ręku. Był oficerem kawalerii 
i piechoty w oddziałach Mikołaja Neczaja, Leszka 
Wiśnio-wskiego, mjr Józefa Lenieckiego, płk 
Kajetana Cieszkowskiego - Ćwieka oraz płk Marcina 
Borelowskiego-Lelewela. Wraz ze starszym o rok 
bratem Witoldem, który w latach 1862-1863 był 
cywilnym naczelnikiem powiatu hrubieszowskiego, 
zbiegł do Galicji. Witold z Galicji wyjechał do Paryża 
gdzie zmarł W 1888 r., zaś Gustaw pozostał w 
Galicji, skąd powrócił do kraju w listopadzie 1864 
r., oddał się w ręce władz, skazany na nadzór 
policyjny, został uwolniony spod niego dopiero 
w 1874 roku.  
 
 

 
 

Dziedziczni prezesi Towarzystwa Rolniczego Hrubieszowskiego 
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Dom Grotthusów w Dziekanowie po upadku 
Powstania Styczniowego wciąż był ostoją polskości. 
Matka Gustawa i jego siostra Leonia prowadziły tajną 
szkołę polską. W trakcie nawracania unitów na 
prawosławie cała rodzina Grotthusów pod-
trzymywała ich w oporze. We wrześniu 1873 roku 
matka Gustawa, Augusta i siostra Leonia za akcję 
uświadamiającą wśród ludności parafii Dziekanów 
zostały oddane pod nadzór policyjny. Działalności tej 
pomimo nadzoru nie zaprzestały, za co w paź-
dzierniku 1874 roku zesłano je do guberni 
saratowskiej. Działalność patriotyczna rodziny 
Grotthusów przeszkadzała władzy rządowej. Chodziło 
o usunięcie prezesa ze względów politycznych, ale 
wymagało to jednak zgody Rady Gospodarczej, która 
dobrowolnie uczynić tego nie chciała. Rząd użył 
środków represyjnych, usuwając niektórych członków 
i zmuszając do podpisania formalnej zgody przy 
pomocy strażników. Gustaw Teodor Grotthus we 
wrześniu 1885 roku został zawieszony w czynnoś-
ciach, następnie usunięty ze stanowiska prezesa 
z zakazem przebywania w guberni  lubelskiej 

i siedleckiej. Zmarł prawdopodobnie 
w Piotrkowie i tam został pochowany. 
Na skutek ciągłych ingerencji władz 
carskich, spowodowanych działalnością 
patriotyczną członków Towarzystwa, 3 
powstań, 2 wojen światowych, ciągłych 
zmian politycznych i związanych z nimi 
zmian gospodarczych i kadrowych 
narzucanych przez Rosję, a później przez 
Austrię, przetrwało ono w dużej mierze 
dzięki staraniom kilku pokoleń 
Grotthusów, w tym również dzięki 
Gustawowi Grotthusowi, synowi 
Gustawa Teodora i ojcu Jadwigi, który 
w latach 1922 – 1926 pełnił funkcję 
prezesa w Towarzystwie, będącym w  II 
RP pod zarządem państwa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gustaw Grotthus przed dworkiem  
w Białowodach. 

Uroczystości z okazji 100 rocznicy śmierci Stanisława 
Staszica nad jego grobem przy kościele pokamedulskim na 
Bielanach. Przemawia prezes TRH Gustaw Grotthus. Na 
zdjęciu od lewej: 1. - Gustaw Grotthus, 2. – senator Ignacy 
Baliński, 3. – generał Lucjan Żeligowski, 4. – marszałek 
senatu Wojciech Trąmpczyński, 5.  - prezydent RP Stanisław 
Wojciechowski. 
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Dzinia z Białowód 

Jadwiga Grotthus Ochmanowa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urodziła się w 1920 roku w Warszawie. Jej 
ojcem był Gustaw Grotthus - ostatni prezes 
Towarzystwa Rolniczego Hrubieszowskiego, właściciel 
majątków Białowody k. Hrubieszowa i Peremyl na 
Wołyniu, absolwent Wydziału Rolniczego Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego, a matką  Anna Chłapowska, 
stryjeczna siostra Adama Chłapowskiego, oficera 
ordynansowego Naczelnego Wodza (Józefa 
Piłsudskiego).  Miała troje rodzeństwa.  Siostry:  
Marię (ur. w 1914 r., która została zakonnicą) oraz  
Barbarę (ur. w 1917 r. na), zamężną z Wiktorem 
Kulikowskim, oficerem Armii Krajowej oraz brata  
Józefa (ur. w 1916 r.), który jako podchorąży WP 
zaginął bez wieści na Wołyniu w 1939 r. Siostry uczyły 
się w  szkole z internatem dla dziewcząt przy 
Klasztorze Sióstr Sacré Coeur w Zbylitowskiej Górze, 
założonym w 1901 roku przez Zgromadzenie 
Najświętszego Serca Jezusa (Sacré Coeur),  obecnie 
znajdującym się w granicach Tarnowa, a brat w Zakła-
dzie Naukowo-Wychowawczym Ojców  Jezuitów  
w Chyrowie,  koło  Przemyśla – placówce naukowej, 
ze szkołą o statusie gimnazjum, założonej i prowa-
dzonej przez jezuitów w latach 1883–1939. Zakład 
nawiązywał do tradycji Akademii Połockiej 
działającej od 1812 i prowadzonej przez jezuitów, od 
1820 roku. W czasach II Rzeczypospolitej uważany był 
za najlepiej wyposażone gimnazjum w Polsce.  

Na wakacje młodzież zjeżdżała do  majątku w Biało-
wodach pod Hrubieszowem, całe lato spędzając 
z końmi i ujeżdżając trzylatki.  Barbara studiowała 
w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie i bez 
wiedzy rodziców oddawała krew, aby się utrzymać. 
Startowała w zawodach w Hrubieszowie, gdzie 
stacjonował 2. Pułk Strzelców Konnych. W 1938 roku 
wzięła udział w rajdzie konnym z Hrubieszowa do 
Włodzimierza Wołyńskiego, gdzie stacjonował 27. 
Pułk Artylerii Lekkiej. W zawodach Jadwiga star-
towała rzadko, ponieważ była za młoda, a przepisy 
takich startów uczennicom zabraniały, chociaż 
podobnie, jak siostra należała do Hrubieszowskiego 
Klubu Jeździeckiego. Tylko jeden raz, jako osobie 
młodocianej udało się jej wystartować w biegu 
myśliwskim dla pań. Rywalizowała z niepokonaną do 
tej pory Marią Kraińską, pierwszą amazonką 
startującą w Polsce w zawodach hippicznych 
i Wszechstronnych Konkursach Konia Wierzchowego, 
która wygrywała konkursy także z żołnierzami.

Dzinia na koniu w trakcie skoku przez przeszkodę 
oraz w tańcu na jednej z imprez jeździeckich. 
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Żołnierze chcąc zmobilizować młodziutką amazonkę 
do walki o zwycięstwo kibicowali jej gorąco wołając 
na trybunach: Dzinia! .. Dzinia!... Dzinia! Zdrobnienie 
to akceptowała do końca życia. Krótko przed wojną 
udało jej się wraz z siostrą wystartować na zawodach 
w Lublinie. Były to dwa biegi zwane „od punktu do 
punktu”, które wygrała Barbara, rywalizując z Marią 
Kraińską, uchodzącą do tej pory za niepokonaną. 
Zawody w pułkach miały charakter głównie 
towarzyski i podczas ich trwania panowała wspaniała, 
przyjacielska atmosfera. Jadwiga wzięła udział 
w konkursie, który nazywał się „gymkhana”. Był to 
wyścig ze sztucznymi przeszkodami, mający na celu 
wykazać zręczność i odwagę zawodników oraz walory 
konia. Pokonywało się wiele zabawnych przeszkód: 
rozgałęzione drzewo, płotek z zawieszonymi na 
sztachetach garnkami, pilnowany przez żołnierza 
przebranego za babę, który pobierał opłatę za każdy 
stłuczony   podczas   skoku   garnek.   Jedno  z   zadań  

 

polegało na tym, aby zsiąść z konia, wypić ogromny 
kielich kruszonu i szybko ponownie na niego 
wskoczyć. Nagrody na zawodach nie były  małe. Za 50 
złotych otrzymanych za zajęcie drugiego miejsca 
Dzinia kupiła sobie wymarzone buty z cholewami.  

Z domu rodzinnego o ogromnych tradycjach 
patriotycznych i wielu zasługach dla Rzeczpospolitej 
wyniosła Jadwiga miłość do Ojczyzny i oddanie 
sprawom jej niepodległości, a umiejętności 
jeździeckie nabyte w młodości oraz ułańska fantazja 
pozwoliły jej w czasie wojny w latach 1940-1944 
wykorzystać je do pełnienia zadań łączniczki i sani-
tariuszki na terenie Obwodu Hrubieszowskiego ZWZ 
AK (Związek Walki Zbrojnej Armii Krajowej).  W czasie 
II wojny światowej dwór w Białowodach był bazą AK 
Obwodu Hrubieszowskiego, w którym stale prze-
bywali oficerowie i żołnierze. Do AK należała zarówno 
Barbara jak i Jadwiga. Jadwiga była łączniczką między 
kwaterującym w Białowodach por. Jabłońskim, a por. 
„Ordą” z Chyżowic i sierż. „Grudzińskim” z Władzina.  
Gdy jej ojciec Gustaw Grotthus, uczestnik wojny 
z bolszewikami w 1920 r. został zamordowany 
w 1944 r. przez oprawców ukraińskich wysługujących 
się niemieckiemu okupantowi (matka zmarła w 1943 
r.), opuściła Białowody, ścięła włosy i w męskim 
przebraniu, pod pseudonimem „Orlik” wstąpiła do 
oddziału partyzanckiego por. Kazimierza Wróble-
wskiego „Maryśki”. Służyła w mundurze, w zwiadzie 
konnym na swojej klaczy „Lanca”. Uczestniczyła 
w walkach z Ukraińcami i Niemcami na terenie tzw. 
Re-publiki Grabowieckiej, m.in. w Bereściu, Trzesz-
czanach, Chyżowicach. Za zasługi w akcjach bojowych 
otrzymała od dowódcy pistolet maszynowy. Po wojnie 
pozostała w konspiracji w WiN (Zrzeszenie Wolność 
i Niezawisłość, cywilno-wojskowa organizacja 
konspiracyjna założona 2 września 1945 w Warsza-
wie), w grupie por. Zygmunta Ochmana „Osterwy”, 
urodzonemu w Pokostówce koło Żytomierza, za 
którego wyszła za mąż. Zygmunt Ochman nosił wtedy 
przybrane nazwisko Ignacy Pasieka. Brat Zygmunta, 
plut. pchor. Jan Ochman „Kozak”, był dowódcą 
oddziału polskiej samoobrony na Wołyniu. Poległ 2 
czerwca 1944 r. w bitwie pod Dąbrową w Hrubie-
szowskiem. W 1945 r. pod fałszywym nazwiskiem, jako 
Jadwiga Zalewska zapisała się na studia na Wydziale 
Weterynarii Uniwersytetu im. M. Curie- Skłodowskiej 
w Lublinie. W październiku 1946 r., po nocnej 
„wizycie” funkcjonariuszy UB poszukujących jej męża, 

Jadwiga Grotthus (w stroju do konnej jazdy) na 
imprezie jeździeckiej wraz z rodzicami – Anną 

i Gustawem Grotthusami. 
 

Jadwiga Grotthus w towarzystwie hr. Andrzeja 
Potockiego oraz żołnierza 2 Pułku Strzelców Konnych. 
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wyjechała z Lublina i ukryła się w Warszawie. Po 
ujawnieniu, dzięki znajomościom została przyjęta na 
stomatologię w Poznaniu. Po studiach mieszkała i 
pracowała jako stomatolog we Wrocławiu. Będąc już 
na emeryturze ukończyła kursy instruktorów 
jeździectwa oraz kursy instruktorów rekreacji 
ruchowej ze specjalnością hipoterapii. Pod Poznaniem 
prowadziła wraz z siostrzeńcem szkółkę jeździecką 
oraz hipoterapię. W wieku 80 lat nadal jeździła konno. 
W 2002 roku ppor. w st. spoczynku Jadwiga Grotthus-
Ochmanowa, pseudonim „Orlik” została udekorowana 
w Departamencie Wojskowym Urzędu do Spraw 
Kombatantów i Osób Represjonowanych Krzyżem 
Walecznych. Wręczono jej także nadany pośmiertnie 
Krzyż Walecznych dla męża śp. por. Zygmunta 
Ochmana, pseudonim  „Osterwa”. Obydwoje byli żoł-
nierzami Armii Krajowej i Zrzeszenia „Wolność i Nieza-
wisłość”. Nadania te zostały zapisane w „Dzienniku 
Personalnym Ministerstwa Spraw Wojskowych Na 
Uchodźstwie”  Posiadała także Krzyż Partyzancki 
i Krzyż Armii Krajowej nadawany za bezgraniczną 
ofiarność i poświęcenie w walce z okupantem 
i rzetelne spełnienie obowiązku żołnierskiego oraz 
medal Wojska Polskiego. Zmarła …….. 

Krzyż Armii Krajowej nadany Jadwidze 
Grotthus Ochmanowej za bezgraniczną ofiarność 
i poświęcenie w walce z okupantem oraz  rzetelne 
spełnienie obowiązku żołnierskiego w czasie II wojny 
światowej jest ukoronowaniem działalności 
partyzanckiej młodziutkiej Jadzi, ale także swoistym 
symbolem ukorzeniania się i polonizowania oraz 
lojalności i wielkiego patriotyzmu rodu Grotthusów - 
wspaniałej rodziny wywodzącej się ze starej szlachty 
westwalskiej, która przez wieki z pokolenia na 
pokolenie aktywnie uczestniczyła w burzliwych 
i trudnych polskich dziejach, tworząc jej dobrobyt 
i broniąc przed wrogami.  
 

1. Indygenat (z łac. indigena – krajowiec, tubylec; krajowy, 

swojski) – uznanie obcego szlachectwai nadanie rodowi 

szlacheckiemu, wobec którego stosowano indygenat, 

przywilejów szlacheckich w państwie uznającym. 

(Wikipedia) 

2. Abiurata - zadeklarowanie pod przysięgą liczby 

posiadanych przez szlachcica łanów kmiecych, będących 

podstawą wymiaru podatków. (Słownik Języka Polskiego 

XVII i XVIII w.) 

 

 

 
 

3. Ciwun, tywoń - wyraz który (podług Karłowicza) dostał 

się od Normandów przez Psków na Białoruś i Litwę, 

pierwotnie oznaczał urzędnika książęcego na właściwej 

Litwie i Żmudzi, którego głównym obowiązkiem było 

zarządzanie dobrami panującego i wybieranie podatków. 

(Encyklopedia Staropolska) 

4. Deputat – w okresie demokracji szlacheckiej obieralny 

przedstawiciel szlachty i duchowieństwa do władz 

ustawodawczych i sądowniczych. (Wikipedia) 

5. Mandatariusz – osoba, instytucja lub państwo 
posiadające mandat (pełnomocnictwo) do sprawowania 
jakiejś funkcji publicznej (np. parlamentarzysta) 
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Jadwiga Grotthus Ochmanowa i ukochane konie. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Mandat_%28pe%C5%82nomocnictwo%29
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Mój Tato 
Profesor Stanisław Mierzwiński 

     
Krystyna Knapek z domu Mierzwińska 

1. marzec 2019 r. 
 

       21 kwietnia minie rok od chwili, kiedy wczesnym 
sobotnim rankiem, płacząc rzewnymi łzami, przytu-
lałam mocno mojego Tatę. Nie przywitał mnie już 
swoim, tak zawsze serdecznym „Jak Ci dzisiaj minęła 
nocka Kiniu?” Po prostu „spał” – cieplutko wtulony 
w swoje jaśki i podusie, spokojnie, z  delikatnym 
uśmiechem. Był równocześnie jeszcze tu, z nami i już 
tam, ze swoją najukochańszą Haneczką - moją Mamą, 
od ośmiu lat czekającą na niego po drugiej, lepszej 
stronie. Długo przymierzałam się do napisania tych 
wspomnień. Nie wiedziałam jak zacząć, ani jak snuć 
to wspomnienie, by nie było zbyt smutno  i by  było też 
o moim Tacie, a nie  tylko o Profesorze  i jego działa-
lności naukowej, której rzeczywiście poświęcił szmat 
swojego życia. 

 

STAŚ Mierzwiński – urodził się w Tłumaczu, późną 
jesienią 27 listopada 1924 r. jako syn profesora 
gimnazjalnego Mariana Mierzwińskiego i Stasi 
Mierzwińskiej (Anny, Stanisławy Mierzwińskiej z d. 
Tuzinkiewicz). Jak widać na zdjęciach mamine 
mleczko bardzo mu służyło, toteż wyjątkowo długo 
nie potrafił z tego rarytasu zrezygnować. Rodzinna 
wieść głosiła, że kiedyś zaprzyjaźniony, domowy 
lekarz, spytany przez moją babcię „czy takiego trochę 
ponad 2-latka można jeszcze karmić piersią?” – 

postukał się znacząco w czoło i  krótko sprawę 
skwitował „chyba ktoś tu w końcu powinien wykazać 
się rozsądkiem”. Na szczęście dla mojego Taty 
„rozsądku” jednak zabrakło, bo niedługo poważnie 
zachorował (chyba na dyfteryt) i uratowało go 
właśnie mamine mleko – jedyny pokarm, jaki był 
w stanie przełknąć. Do dziś wspominając tą historię, 
z rozrzewnieniem patrzę na obecne mamy, które 
długo i cierpliwie karmią piersią swoje pociechy - nie 
istotne z rozsądkiem czy wbrew niemu! 

 

Wracając do STASIA (to zdrobnienie 
przylgnęło do mojego Taty na całe życie, tak zawsze 
zwracały się do niego moja Mama, Babcia, Dziadzio, 
ciocie i wujkowie, a dla moich dzieci i wnuków został 
Dziadziem Stasiem). Szkołę powszechną i 3 klasy 
gimnazjalne ukończył w Tłumaczu. Były to lata 
1930/31 do 1934/35 w Szkole Ćwiczeń przy 
Prywatnem Seminarium Nauczycielskiem  Żeńskiem 
im. SS. De Notre Dame, rok 1935/36 w Publicznej 
Szkole Powszechnej Męskiej, a następnie lata 
1936/37 do półrocza 1938/39  w Państwowym 
Gimnazjum Koedukacyjnym, przemianowanym pod 
koniec na Państwowe Liceum i Gimnazjum 
w Tłumaczu. W latach gimnazjalnych opiekunem 
klasy (wychowawcą) był mój Dziadzio - Marian 
Mierzwiński. Na zdjęciu mój Tato stoi drugi po lewej 
stronie ojca. 

W 1940 r., w czasie wojny, Tato przeniósł się 
z rodzicami do Lwowa, gdzie uczęszczał do  9-tej klasy 
radzieckiej średniej szkoły, mieszczącej się w czasie 
okupacji w gmachu IV Gimnazjum im. Św. Marii 
Magdaleny. Tutaj w roku szkolnym 1940/41 poznał 
swoją przyszłą żonę, moją Mamę - Haneczkę 
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Chodkiewiczówną, która podjęła w tej samej klasie 
naukę, po likwidacji Gimnazjum Prywatnego 
Żeńskiego Zgromadzenia Najświętszego serca 
Jezusowego (Sacré Coeur) we Lwowie. Również we 
Lwowie w roku szkolnym 1941/42 skończył Szkołę 
Handlową, a w latach 1942/44 wydział Elektryczny 
Szkoły Technicznej. Dołączam jedne z najbardziej 
ulubionych przeze mnie  - zdjęcia Mamy i Taty 
zrobione we Lwowie w 1943 r.  

        
W 1944 r. Tato przeniósł się z rodzicami 

i siostrą do Raniżowa koło Rzeszowa. W Rzeszowie 
skończył liceum matematyczno-fizycznej i w grudniu 
1944 r. złożył egzamin dojrzałości. Następnie podjął 
pracę w Państwowych Zakładach Lotniczych 
w  charakterze technika. W 1945 r., w maju rozpoczął 
z pierwszym rokiem powojennych studentów studia 
akademickie na Politechnice Śląskiej w Krakowie, 
a od września 1945, po przeniesieniu uczelni, 
w Gliwicach na wydziale Mechanicznym. Należał do 
grona studentów uczestniczących w zaprojektowaniu 
godła Politechniki Śląskiej i Wydziału Mechanicznego. 
Ponieważ gros studentów przybyło na Śląsk z różnych 
stron kraju, dla uczczenia tej Ziemi, w godle Uczelni 
znalazł się Piastowski Orzeł Śląski, a ówczesny 
Wydział Mechaniczny wziął wzór z odznaki 
Politechniki Lwowskiej. 

Mama od 1945 r. mieszkała z dalszą rodziną 
w Bytomiu, a w roku 1947 „przewędrowała” przez 
„zieloną granicę”, przez Niemcy (Meppen - Maczków) 
do swojego Ojca w Londynie, gdzie spędziła ponad 
rok. Pamiętam z jej opowiadań grozę tego całego 
przedsięwzięcia. Tato – już wówczas jej narzeczony, 
odprowadzał ją na kolejne transporty. Na całe 

szczęście na ten pierwszy z mało ważnego powodu 
oboje się spóźnili. Samochód z „uciekinierami”, do 
których Mama miała dołączyć, też się spóźnił. Kiedy 
moi Rodzice byli jeszcze na sąsiedniej ulicy, zobaczyli 
ostatnich wsiadających i chcieli do nich biec. 
Powstrzymał ich jednak jakiś dziwny wewnętrzny 
niepokój, a po chwili - do zamykanej już plandeki 
samochodu - podbiegło kilku mężczyzn, którzy kazali 
wszystkim wysiąść i … o całej tej grupie słuch zaginął. 
      Kolejnym razem maminy transport już się 
powiódł, ale Tato przez długie lata miał przed oczyma 
swoją Haneczkę, jak po przejściu w ciemności w bród 
przez Odrę, znika ze swoim tobołkiem w zaroślach na 
przeciwległym - niemieckim brzegu. Jak się później 
okazało za granicą czekał już wojskowy transport 
i dalej wszystko poszło szczęśliwie. Mama, swój  
chyba 2-miesięczny pobyt w Meppen wspominała 
zawsze jako „cudowną przygodę młodzieńczego 
życia”. Mieszkała na terenie jednostki wojskowej 
(mój Dziadzio był przecież pułkownikiem żandarmerii 
– tuż przed wojną nominowany na jej dowódcę  
w randze generała) i stołowała się w kantynie 
oficerskiej. Podobno nigdy żadna kuchnia już jej tak 
nie służyła. Rzeczywiście na zdjęciach z tego okresu 
ma, nareszcie, lekko zaokrągloną buzie – jak nigdy 
długo przedtem ani też potem.  

      
 Pobyt w Londynie nie był już taki beztroski. 

Mama miała nadzieję, że podciągnie się mocno 
w języku angielskim,  marzyła o kontynuowaniu nauki 
i maturze. Wcześniej, w Polsce była zdana wyłącznie 
na siebie samą – pracowała (w czasie wojny 
w Instytucie Weigla we Lwowie, a po wojnie w PZU w 
Bytomiu), opiekowała się swoją Ciotką, chorą Mamą 
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(Babcia Marylka zmarła w listopadzie 1940 r.) i  nie 
miała czasu na naukę. Niestety los znowu z niej 
zakpił. Poczuła się zobowiązana by pomagać Ojcu 
w utrzymaniu porządku w  jego dużym, wynajmo-
wanym również lokatorom domu. Równocześnie 
bardzo tęskniła  do swojego narzeczonego. Pisała 
mnóstwo listów, które Tato skrzętnie przechował po 
dziś dzień. Do teraz na moim biurku leży ta teczka 
przepełniona gorącymi uczuciami wzruszeń, radości, 
smutków, wspomnień, marzeń i nadziei…  

Mama pracowała i tęskniła w Londynie, a Tato 
w Gliwicach studiował, pracował i równie mocno  
tęsknił. Właśnie to swoje zdjęcie przesłał Mamie 
z dziś już lekko spłowiałą - dedykacją: „Tej, Którą 
wypatrywałem z  wszystkich szczytów, do Której 
wyrywa się moje serce  Staś”. 
 

 Dziadzio namawiał Mamę, by została w Londynie, ale 
tęsknota i chęć nauki zdecydowanie zwyciężyły. 
Wróciła, tzn. przypłynęła prosto do Gdyni, pięknym 
wówczas Batorym 24.VIII.1948 roku. W październiku 
tego samego roku moi Rodzice pobrali się w Kościele 
Św. Krzyża w Bytomiu i zamieszkali w Gliwicach – na 
początku na ul. Częstochowskiej, a później przenieśli 
się na ul. Ks. Piramowicza i mieszkali tam już przez 
całe życie. 

 

Tato ukończył studia na Politechnice Śląskiej w 1950 
roku uzyskując stopień inżyniera mechanika w zakresie 
energetyczno-ruchowym, a od 1949 r. pracował tam 
w charakterze nauczyciela akade-mickiego. 15 sierpnia 
1950 r. urodziła się moja siostra – zgodnie z datą dnia 
urodzin – Maria, nazywana przez Rodziców i Dziadków 
Majunią, a przeze mnie Maryśką. Ona sama całe życie 
woli by nazywać ją Majką. Mama w ciągu 2 lat zdążyła 
ukończyć w Gliwicach Liceum Ogólnokształcące dla 
Pracujących, a ponieważ egzamin dojrzałości z wszy-
stkich przedmiotów zdała z wynikiem bardzo dobrym 
mogła podjąć wymarzone studia na każdej uczelni. 
Niestety, a może na szczęście…, tuż po maturze 
urodziłam się ja (tym razem Krysia nazywana Kinią) 
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i Mama dla dobra rodziny, przekazała swoją promesę 
następnemu w kolejce do studiowania koledze. Od 
tej pory, cytując słowa Taty, który zawsze miał 
wyrzuty sumienia, że Mama poświęciła dla niego 
własne marzenia „swoim twórczym i krytycznym 
umysłem wspomagała męża w jego działalności”. My 
obie z siostrą, niewiele się nad tym zastanawiając, 
miałyśmy cudowne i  szczęśliwe dzieciństwo 
z troszczącą się o wszystko i wszystkich, najlepszą na 
świecie Mamą. 

       Tak właśnie, w połowie ubiegłego stulecia, 
rozpoczęła się kariera naukowa i rodzinna mojego 
Taty. Już jako student rozpoczął pracę w Katedrze 
Techniki Sanitarnej Wydziału Mechanicznego 
Politechniki Śląskiej, a od 1955 r. związał się z nowo 
powstałym Wydziałem Inżynierii Sanitarnej, przemia-
nowanym w roku 1984 na Wydział Inżynierii Środo-
wiska, a  w  roku 1993 na Wydział Inżynierii 
Środowiska i Energetyki.  Jak sam kiedyś zauważył, 
jego życie naukowe biegło razem z Uczelnią. Nawet 
na emeryturze trwał ciągle w tej samej Katedrze 
chociaż ta Katedra 5 razy zmieniała nazwę i 4 razy 
siedzibę. W 1964 r. uzyskał stopień naukowy doktora 
nauk technicznych, a  w  roku 1969  stopień doktora 
habilitowanego w zakresie ogrzewnictwa i wentylacji.  
Pamiętam, jak w trakcie doktoranckich zmagań, 
dotyczących chyba matematycznego ujęcia badanych 
problemów grzewczych, kiedy żaden ze znajomych 
matematyków nie umiał mu w tym pomóc, Tato 
ułożył swoje własne epitafium „Tu leży OGRZEWNIK, 
który skończył marnie, chcąc zatrzymać słońce 
i zamknąć je w szklarnię”. Na całe szczęście modele 
matematyczne udało mu się opanować 
i „OGRZEWNIK” twórczo działał jeszcze ponad 50 lat. 

W 1978 r. nadano mu tytuł profesora 
nadzwyczajnego, a w 1991 r. został profesorem 
zwyczajnym. W roku 1995 osiągnął wiek emerytalny 
ale jeszcze przez wiele lat pozostawał czynnym 
pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Katedrze 
Ogrzewnictwa, Wentylacji i Techniki Odpylania na 
Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki.  

 

Profesor Stanisław Mierzwiński był cenionym 
i uznanym autorytetem, szczególnie w dziedzinie 
wykorzystania modelowania fizykalnego procesów 
aerodynamicznych w technice wentylacji i odpylania. 
Reprezentował Politechnikę Śląską w wielu komisjach 
i komitetach naukowych. Między innymi był 
członkiem CK ds. Tytułu Naukowego i Stopni 
Naukowych przy Prezydium Rady Ministrów, 
członkiem Prezydium Komitetu Inżynierii Lądowej 
i Wodnej PAN oraz przewodniczącym Sekcji 
Ogrzewnictwa i Wentylacji. Był przedstawicielem 
Polski w Komitecie Wykonawczym Programu „Energy 
Conservation  in  Buildings  and  Community Systems” 
Międzynarodowej Agencji Energii w Paryżu. 
Współpracował z licznymi zagranicznymi ośrodkami 
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naukowymi, m.in. w Belgii, Danii, Francji i Niemczech. 
Za zasługi dla nauki polskiej została mu przyznana 
w 2004 roku godność Honorowego Profesora 
Politechniki Śląskiej. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odszedł od nas w wieku 94 lat, 21 kwietnia 
2018 roku. Zostawił tu dwie córki, dwóch wnuków 
(Krzysia i Rysia – moich synów) i dwoje prawnuków 
(Polę – na zdjęciu i Adasia). Mój młodszy syn bardzo 
ciepło pożegnał swojego Dziadzia Stasia - Prof. 
Stanisława Mierzwińskiego. Spróbuję przytoczyć kilka 
fragmentów jego wypowiedzi: „Jako mąż, ojciec, 
dziadek i w końcu pradziadek zawsze czuł i brał 
odpowiedzialność za swoich bliskich. Podobnie starał 
się postępować jako profesor, opiekun naukowy 
i wychowawca wielu pokoleń studentów i naukowców. 
Był człowiekiem bezkompromisowo prawym. We 
wszystkim co robił i jak żył, zawsze miał na uwadze 
szczęście swoich bliskich, dobro Ojczyzny i Boże 
Przykazania. Zawsze potrafił wyciągnąć pomocną dłoń 
i dzielić się tym, czego sam nie miał w nadmiarze. 
Pomimo ważkich osiągnięć naukowych, a także 
osiągniętych stopni, tytułów i stanowisk, żył skromnie 
i bez zbędnego rozgłosu. Miał swoje miejsce na Ziemi, 
które kochał niemal tak samo jak ludzi. Chociaż zawsze 
pamiętał swój rodzinny dom w Tłumaczu i we 
Lwowie, to  Gliwice i przytulne  mieszkanie  przy ulicy 
Piramowicza stały się jego domem na długie 70 lat. 
Przez każdy kolejny rok akademicki jego domem, nie 

tylko miejscem pracy, była też Politechnika Śląska. To 
miejsce odwdzięczyło mu się dobrą pamięcią jego 
studentów (wielu z nich jest dziś profesorami) 
i tytułem profesora honorowego. Na długie lata, 
w przerwach między semestrami, jego dobrym 
domem stał się też Dom Pracy Twórczej „Ustronie” 
koło Kępna. Spędzał tam wszystkie letnie urlopy, wraz 
ze swoją najukochańszą żoną – Haneczką, otoczony 
przez przyjaciół, dzieci i wnuki. O tym, jakim był 
przyjacielem, współ-pracownikiem i przełożonym, 
najlepiej świadczą Ci, którzy przyszli Go pożegnać. Na 
długo pozostanie w naszej pamięci i w naszych 
sercach”. 

Żołnierze Polskich Sił Zbrojnych 

z Tłumacza i powiatu tłumackiego polegli 

„za naszą i waszą wolność” 

Bożena Krupska 

 Po klęsce wrześniowej 1939 roku, część  
Pokucian nie pogodziła się z tym faktem i postanowiła 
dalej walczyć. Przechodzili więc przez granice polsko-
węgierską lub polsko-rumuńską całymi jednostkami, 
bądź osobno, by dotrzeć do Francji i podjąć walkę 
wmyśl hasła z powstania listopadowego „za naszą 
i waszą wolność”. Nie wszyscy ochotnicy tam trafili, 
niektórzy ginęli w nurtach Czeremoszu, innych 
wyłapywało NKWD, część pozostała w obozach na 
Węgrzech i Rumunii. Poniżej przedstawiam 44 
biogramy tych, którzy po dostaniu się do armii gen. 
Andersa zmarli z ran na nieludzkiej ziemi oraz tych, 
którzy polegli w drodze do ojczyzny. Wymagają one 
wielu uzupełnień (pochodzenie i własna rodzina, 
wykształcenie, zawód, sposób  dostania się do PSZ). 
Wszelkie informacje proszę kierować na adres 
„Zeszytów Tłumackich”. Zachęcam Państwa do 
współpracy, niech Słownik Biograficzny Pokucia 
będzie naszym wspólnym projektem.  

 
BALAWENDER ANTONI (01.06.1897 Chorosno—
1.11.1942 Irak) - starszystrzelec Armii Polskiej gen. 
Andersa na Wschodzie, pochowany na brytyjskim 
cmentarzu wojskowym w Khanaqin w Iraku, gr.2-E-2. 
 
BIAŁKOWSKI HENRYK (00.00.1925 Tłumacz – 
08.08.1944 r. Caen), st. strzelec, 2 Szwadron 2 Pułk 



Zeszyty Tłumackie 1(63) 2019r. 
 

22 
 

Pancerny, 1 Dywizja Pancerna pod dow. gen 
Stanisława Maczka. Syn Franciszka i Marii 
z Winiarskich, deportowany 13 kwietnia 1940 r. wraz 
z matką i siostrą Janiną do Kazachstanu. Wraz ojcem 
i stryjem Antonim wstąpił do armii polskiej gen. 
Andersa i w walkach pod Caen (Francja) spłonął 
w czołgu marki Scherman, w pierwszym dniu walk 
o Normandię. Śmierć potwierdzona została przez 
część załogi, która zdołała się uratować. Zwłok nigdy 
nie zidentyfikowano. Grób prawdopodobnie znajduje 
się w miejscowości St. Aignan de Cramesnil  (Francja). 
Wiadomość o śmierci potwierdzona została listem 
szefa szwadronu B. Przeora napisanym do rodziny 26 
maja 1946 r. (12) 
 
BIEŃ FRANCISZEK (19.05.1919 Uhorniki - 27.07.1944 
Włochy) – szeregowy 2 Korpusu Polskiego gen. Wł. 
Andersa, poległ w walkach o przełamanie linii Gotów 
we Włoszech, pochowany na polskim cmentarzu 
wojskowym w Loreto, gr. 11-A-12. 
  
BIERNACKI JÓZEF (19.03.1910 Tłumacz-23.08.1942 
Iran) - deportowany przez NKWD w głąb ZSRR; 
strzelec Armii Polskiej gen. W. Andersa w ZSRR, zmarł 
podczas drugiej ewakuacji Armii Polskiej z ZSRR, 
pochowany na polskim cmentarzu wojskowym w 
porcie  Pahlewi nad Morzem Kaspijskim w Iranie. (1) 
 

DEYCZAKOWSKI ZBIGNIEW JÓZEF JAN ps. „Doliwa” 
(27.03.1902 Ottynia - 6.02.1943 Atlantyk) – Był 
synem Edmunda Gracjana (1873-p.1938) herbu 
Doliwa, burmistrza Ottynii i Franciszki Czajkiewicz, 
wnukiem powstańca styczniowego. Podobno ród 
wywodził się z Tatarów budziackich. Podczas I wojny 
rodzinę Deyczakowskich ewakuowano do Nowego 
Sącza później do Wiednia. Powrócili w 1916 
początkowo do Kołomyi, by osiąść w Tłumaczu. Ojciec 
jego pracował jako technik drogowy, był dyrektorem 
Komunalnej Kasy Oszczędności, prezesem  
Towarzystwa Gimnastycznego w „Sokół” w Tłumaczu 
oraz gniazda „Sokoła” w Ottynii. Wraz z dwoma 
synami Zbigniewem i Zygmuntem należał do POW. 
Zygmunt Deyczakowski, młodszy brat Zbigniewa, był 
znanym podczas II wojny kapitanem żeglugi wielkiej 
statku pasażerskiego MS „Batory”, który przewoził 
skarb wawelski, żołnierzy alianckich oraz ewakuował 
dzieci brytyjskie do Australii.   Będąc uczniem VII 
klasy ck gimnazjum w Kołomyi wstąpił do POW pod 
pseudonimem „Doliwa” jako sekcyjny I sekcji. 

Zajmował się zbieraniem broni i amunicji. Po krótkim 
uwięzieniu przez władze ZURL w Ottynii i zwolnieniu 
uczestniczył w powstaniu peowiackim na Pokuciu 
w maju 1919. Zorganizował polski oddział 
w Hołoskowie i skutecznie rozbrajał Ukraińców 
w Ottynii i  ajbliższej okolicy. Gdy w połowie czerwca 
1919 przechodziła przez Kołomyję kawaleria 
i artyleria 4 Dywizji Strzelców Polskich gen. 
Żeligowskiego wstąpił do pułku ułanów, który po 
ciężkim boju w lipcu 1919 pod Jazłowcem przyjął 
nazwę 14 Pułk Ułanów Jazłowieckich. Wojnę polsko-
bolszewicką odbył we wspomnianym pułku oraz 
w Pułku Morskim. Po uzyskaniu egzaminu dojrzałości 
w maju 1920 w Państwowym Gimnazjum im. Króla 
Kazimierza Jagiellończyka w Kołomyi rozpoczął studia 
na Wydziale Nawigacyjnym w założonej w tymże roku 
Szkole Morskiej w Tczewie, gdzie nauka trwała ponad 
3 lata. Pierwsze rejsy odbywał na szkolnym żaglowcu 
STS „Lwów”, odwiedzając porty Bałtyku, Morza 
Północnego, Śródziemnego oraz Atlantyku, a 13 
sierpnia 1923 jako pierwszy polski statek przekroczył 
równik odwiedzając Brazylię. Żaglowiec, choć 
wykonany w 1869 w porcie brytyjskim, wzbudzał 
zachwyt swą sylwetką a załoga była zapraszana 
w wielu portach przez miejscowe władze na przyjęcia 
wydawane specjalnie dla niej.  
 

 D.Z. zwany był przez kolegów marynarzy 
„Długi Dey”. Po ukończeniu szkoły, jako jeden 
z pierwszych absolwentów, był oficerem 
pokładowym marynarki handlowej, a po pięciu - 
kapitanem żeglugi wielkiej. Podjął prace na dużych 
żaglowcach francuskich, następnie powrócił na STS 
„Lwów” jako trzeci oficer. Gdy w 1927 r. Alfred Falter, 
polski przemysłowiec pochodzenia żydowskiego, 
właściciel 18 górnośląskich kopalń węgla koncernu 
Robur, korzystając ze zwolnień podatkowych 
wydzierżawił w Gdyni nadbrzeże i założył 
przedsiębiorstwo armatorskie „Polskarob”, czyli 
Polsko-Skandynawskie Towarzystwo Transportowe 
do obsługi eksportu węgla z polskich kopalń do 
Skandynawii,  a później do Wielkiej Brytanii, D.Z. 
zatrudnił się w nim jako kapitan masowców. 
Początkowo pływał na SS „Robur V”, a od 1938 na SS 
„Robur VIII”. Ten ostatni należał do największych z tej 
serii. Zwodowany w Anglii był prawie 105-metrową 
jednostką o pojemności 2864 ton, nośności  4265 ton 
i prędkości 9 węzłów. Wraz z doskonałą załogą 
należał do jednych z lepszych statków polskiej floty. 
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Do Skandynawii przewoził węgiel a z powrotem rudy 
żelaza. 
 W 1934 D.Z. został jednym z założycieli 
stoczni jachtowej w Gdyni i członkiem zarządu 
spółki. Był znakomitym nawigatorem oraz znawcą 
prawa morskiego, a także poliglotą. Władał aż 
ośmioma językami. Cieszył się bezgranicznym 
zaufaniem i szacunkiem załogi. Wybuch II wojny 
zastał jego statek  w drodze z Kopenhagi do Methil i 
jak pozostałe „Robury” znalazł się w portach 
brytyjskich. Zaś ich właściciel A. Falter, by uniknąć 
roszczeń niemieckich zarejestrował nową kompanię 
żeglugową zmieniając nazwy „Roburów” na 
związane z trylogią H. Sienkiewicza, a następnie 
wyczarterował statki władzom brytyjskim 
przeznaczając podatki dla rządu polskiego na 
uchodźstwie. „Robur VIII” został „Zagłobą” i 
uczestniczył w bitwie o Atlantyk. Był statkiem 
przeznaczonym do żeglugi na Bałtyku i Morzu 
Północnym i nie nadawał się, z uwagi na wysokość 
fal, sztormy i huragany na trasę północnoatlantycką. 
Każdy rejs był dla załogi dużym wyzwaniem. 
Kursował w konwojach wojskowych pomiędzy 
Wielką Brytanią, a Stanami Zjednoczonymi. Z 
Nowego Jorku wyruszał załadowany czołgami, 
działami, pojazdami mechanicznymi, amunicją 
i żywnością aż dziewiętnaście razy. W jednym 
z pierwszych rejsów uniknął spotkania z niemieckim 
pancernikiem „Admirał Scheer”, ale gdy znajdował 
się między Irlandią i Szkocją zaatakował go niemiecki 
bombowiec  „Junkers”. Za czwartym podejściem 
trafił niegroźnie statek, który wyposażony w jedną 
armatę przeciwlotniczą małego kalibru i dwa 
karabiny maszynowe potrafił poważnie uszkodzić 
i prawdopodobnie go zestrzelić. Za tę odważną 
postawę D.Z. został odznaczony Krzyżem 
Walecznych. W ostatnią podróż do Wielkiej Brytanii 
wypłynął 27 stycznia 1943 w składzie konwoju SC-
118, trafił na sztorm, który rozbił szyk płynących 
statków. 9 lutego statek SS „Zagłoba” był widziany 
ostatni raz, gdy został trafiony torpedą przez 
niemiecką łódź podwodną U-262 i zatonął wraz z 
całą 36-osobową załogą, wśród których było 10 
angielskich marynarzy i artylerzystów. Była to 
największa strata Polskiej Marynarki Handlowej 
podczas II wojny. Rodziny D.Z. nie ustalono. (2) 
 

DWOJAK  WŁADYSŁAW (25.08.1922 Okniany –
16.05.1944 Włochy) – strzelec 5 Batalionu Strzelców 

Karpackich 2 Korpusu Polskiego gen. Wł. Andersa, 
poległ pod Monte Cassino we Włoszech i tam został 
pochowany na polskim cmentarzu wojskowym, gr. IX-
B-2. 
 

DZIKOŃSKI BŁAŻEJ (07.03.1899 Pszeniczniki -
25.12.1944 Włochy) – plutonowy 10 Batalionu 
Saperów 2 Korpusu Polskiego gen. Wł. Andersa, poległ 
w Apeninie Emiliańskim we Włoszech, pochowany na 
polskim cmentarzu wojskowym w Loreto, gr. XII-D-3.  
 

FURMANEK STANISŁAW (14.12.1928 Zagórze Polskie 
k. Hostowa-13.10.1942 Iran) – deportowany przez 
NKWD w głąb ZSRR; junak  Armii Polskiej gen. W. 
Andersa na Wschodzie,  pochowany na cmentarzu 
katolickim w Teheranie w Iranie.  
 

GACEK MATEUSZ (23.12.1918 Tarnowica Polna -
01.09.1945 Niemcy) – bombardier 1 Dywizji 
Pancernej gen. St. Maczka, pochowany na cmentarzu 
w Fürstenau w Niemczech. 
 

GREGORCZYK MICHAŁ (00.00.1892 Horyhlady -
21.03.1942 Uzbecka SRR) - deportowany przez NKWD 
w głąb ZSRR; strzelec Armii Polskiej gen. Andersa 
w ZSRR, pochowany na cmentarzu w Karszi 
w Uzbeckiej SRR (ob. Uzbekistan). 
 

JABŁOŃSKI ADAM (00.00.1911 Nadorożna -
28.05.1942 Uzbecka SRR) – deportowany przez 
NKWD w głąb ZSRR; starszy strzelec 6 Dywizji 
Piechoty Armii Polskiej gen. Andersa w ZSRR, 
pochowany na polskim cmentarzu wojskowym 
w Kitab w Uzbeckiej SRR (ob. Uzbekistan). (3) 
 

JAKUBOWICZ JAN (02.01.1921 Jezierzany - 
09.08.1944 Francja) – s. Juliana i Anny Romaszkan, 
bratanek Andrzeja Jakubowicza (1887-1978) 
właściciela dóbr Bortniki i Jezierzany, uczestnika 
bohaterskiej szarży 2 szwadronu ułanów II Brygady 
Legionów Polskich 13.06.1915 r. pod Rokitną; starszy 
strzelec podchorąży 1 Dywizji Pancernej gen. St. 
Maczka, poległ podczas ofensywy w Normandii 
w Soignolles pod Falaise, pochowany na polskim 
cmentarzu wojskowym w Langannerie, gr. IV-H-6. (4) 
 

JANICKI MIECZYSŁAW (13.07.1906 Pszeniczniki -
17.09.1944 Szkocja) – strzelec PSZ, pochowany na 
cmentarzu Wellshill w Perth w Szkocji, gr. 94.  
 

KACZOROWSKI KAZIMIERZ (24.04.1923 Tłumacz -
06.11.1942 Irak) – strzelec Armii Polskiej gen. 
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Andersa na Wschodzie, pochowany na polskim 
cmentarzu wojskowym w Khanaqin w Iraku. 
 

KARMELITA MICHAŁ (13.01.1918 Zakrzewce -
15.04.1942 Iran) - deportowany przez NKWD w głąb 
ZSRR; strzelec Armii Polskiej gen. W. Andersa na 
Wschodzie, pochowany na cmentarzu katolickim 
w Teheranie w Iranie.  
 

KARMELITA PIOTR (02.11.1919 Zakrzewce -
27.03.1942 Kazachska SRR) - deportowany przez 
NKWD w głąb ZSRR; strzelec 8 Dywizji Piechoty Armii 
Polskiej gen. W. Andersa w ZSRR, pochowany na 
cmentarzu w Czokpak w Kazachskiej SRR (ob. 
Kazachstan). 
  
KINASZ PIOTR (05.07.1900 Mołodyłów - 28.02.1946 
Egipt) – plutonowy PSZ, pochowany na cmentarzu 
brytyjskim w Kantara East w Egipcie. 
 

KŁAPKOWSKA BRONISŁAWA (2.01.1924 Tłumacz -
25.09.1942 Iran) - deportowana przez NKWD w głąb 
ZSRR; junaczka Armii Polskiej gen. W. Andersa na 
Wschodzie, pochowana na cmentarzu katolickim 
w Teheranie w Iranie.  
 

KOŁT JÓZEF (00.00.1899 Tarnowica Polna -
15.08.1942 Uzbecka SRR) - deportowany przez NKWD 
w głąb ZSRR; kapral 6 Dywizji Piechoty  Armii Polskiej 
gen. W. Andersa w ZSRR, pochowany na polskim 
cmentarzu wojskowym  w Kitab w Uzbeckiej SRR (ob. 
Uzbekistan).  
 

KOPYTKO MICHAŁ (28.08.1919 Puźniki - 27.04.1944 
Włochy) – kanonier  2 Korpusu Polskiego gen. Wł. 
Andersa, poległ podczas ostrzału artyleryjskiego na 
przedpolu Monte Cassino we Włoszech i tam został  
pochowany na polskim cmentarzu wojskowym, gr. 4-
D-14. 
 

KOWALSKI WACŁAW (05.02.1924 Korolówka -
01.08.1946 Włochy) - strzelec 2 Korpusu Polskiego 
gen. Wł. Andersa,  pochowany na polskim cmentarzu 
wojskowym w Bolonii we Włoszech. 
 

KRUK BRONISŁAW (10.02.1922 Tarnowica Polna -
16.06.1943 Irak) - strzelec Armii Polskiej gen. Andersa 
na Wschodzie, pochowany na polskim cmentarzu 
wojskowym w Khanaqin w Iraku. 
 

LEŚNIAK JÓZEF (08.10.1923 Polska Wola - 14.08.1944 
Francja) - strzelec  1 Dywizji Pancernej gen. St. 
Maczka, poległ podczas inwazji w Normandii w Barou 
pod Falaise, pochowany na polskim cmentarzu 
wojskowym w Langannerie.  
 

LEŚNIAK KAZIMIERZ (08.08.1921 Ottynia - 
08.10.1942 Atlantyk) – starszy marynarz Polskiej 
Marynarki Wojennej na niszczycielu ORP „Orkan”. 
Zob. Skop Józef. 
 

LUTY MARCIN (11.11.1918 Tarnowica Polna -
29.09.1942 Turkmeńska SRR) - deportowany przez 
NKWD w głąb ZSRR; kanonier Armii Polskiej gen. W. 
Andersa w ZSRR, zmarł podczas drugiej ewakuacji armii, 
pochowany na polskim cmentarzu wojskowym  
w Aszchabad w Turkmeńskiej  SRR (ob. Turkmenia), gr. 
24.  
MIESZCANIN STEFAN (07.01.1915 Niżniów -
03.10.1944 Holandia) – dragon   1 Dywizji Pancernej 
gen. St. Maczka, poległ w walkach o ujście Mozy 
podczas nocnego natarcia na Baarle-Nassau 
w Holandii, pochowany na polskim cmentarzu 
wojskowym w Lommel w Belgii. 
  
NOWAK BOLESŁAW (25.10.1925 Markowce -
09.08.1944 Francja) – strzelec  1 Dywizji Pancernej 
gen. St. Maczka, poległ podczas inwazji w Normandii 
pod Falaise, pochowany na polskim cmentarzu 
wojskowym w Langannerie, grób nr IV-H-7, 
ekshumowany.  
 

NOWAK KAROL (08.01.1898 Hołosków - 12.08.1945 
Włochy) –strzelec 2 Korpusu Polskiego gen. Wł. 
Andersa, pochowany na polskim cmentarzu 
wojskowym w Casamassima.  
 

OSADCÓW PIOTR (12.07.1920 Ottynia - 31.12.1940 
Egipt) – starszy strzelec Armii Polskiej gen. Andersa 
na Wschodzie, pochowany na brytyjskim cmentarzu 
w Aleksandrii Chatby w Egipcie. 
 

PEREGINIEC MICHAŁ (13.08.1901 Winograd -
22.03.1942 Kazachska SRR) - deportowany przez 
NKWD w głąb ZSRR; kapral 8 Dywizji Piechoty  Armii 
Polskiej gen. W. Andersa w ZSRR, pochowany na 
polskim cmentarzu wojskowym  w Czokpak 
w Kazachskiej SRR (ob. Kazachstan).  
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PIOTROWSKI MICHAŁ (14.12.1913 Uhorniki -
21.08.1944 Włochy) - plutonowy 4 Brygady Strzelców 
Karpackich 2 Korpusu Polskiego gen. Wł. Andersa,  
poległ w walkach o przełamanie linii Gotów we 
Włoszech, pochowany na polskim cmentarzu 
wojskowym w Loreto, gr. XI-B-18. 
 

PROKOPCZUK MICHAŁ (22.11.1918 Horyhlady -
03.11.1944 Holandia) – starszy strzelec  1 Dywizji 
Pancernej gen. St. Maczka, poległ w walkach o ujście 
Mozy nad rzeką Mark w Holandii, pochowany na 
cmentarzu katolickim Ginneken w Bredzie.  
 

REMSKI JAN (10.04.1922 Roszniów - 17.07.1944 
Włochy) - saper 10 Batalionu Saperów 2 Korpusu 
Polskiego gen. Wł. Andersa,  poległ w walkach 
o Anconę we Włoszech, pochowany na polskim 
cmentarzu wojskowym w Loreto, gr.V-A-8.(5) 
 

RUNIEWICZ MARIAN EMANUEL (15.07.1909 
Tarnopol - 3.08.1943 Niemcy) – Był synem Józefa, 
pracownika poczty i Marii Fałendysz. W Tarnopolu 
ukończył II Państwowe Gimnazjum im. Juliusza 
Słowackiego oraz w 1930 Seminarium Nauczy-
cielskie im. H. Sienkiewicza. W tym samym roku 
rozpoczął pracę nauczyciela w szkole powszechnej 
w Ottynii. Zorganizował tam I Drużynę ZHP im. 
Zawiszy Czarnego i prowadził pracę wychowawczą 
z młodzieżą jako drużynowy. Uczestniczył w wojnie 
obronnej 1939 i kampanii francuskiej w nieznanej 
jednostce. Dostał się do Wielkiej Brytanii i tam 
otrzymał w 1940 przydział do 305 Dywizjonu 
Bombowego Ziemi Wielkopolskiej Polskich Sił 
Powietrznych jako porucznik nawigator. Znakiem 
rozpoznawczym na kadłubie samolotu były litery 
SM. Bazą było lotnisko Bramcote, od grudnia 1940 
Syerston, a od lipca 1941 Lindholme, od lipca 1942 
Hemswell i od czerwca 1943 Ingham.  Po 
przeszkoleniu sześcioosobowych załóg na dwu-
silnikowym bombowcu dalekiego zasięgu typu 
Vickers „Wellington” Mk-1 brał udział w bombar-
dowaniu niemieckich miast, zwłaszcza  w  bitwie 
o Ruhrę, której celem było zniszczenie przemysłu 
zbrojeniowego. Alianckie bombowce od kwietnia 
1943 roku atakowały więc Duisburg, Kolonię, 
Dortmund, Düsseldorf, Essen, Wuppertal, Stuttgart, 
Kilonię i inne. Od  lipca  przeniesiono akcje lotnictwa  
 

bombowego w głąb Niemiec, lotnicy 305 DB 
uczestniczyli w ataku 700 bombowców RAF na 
Hamburg. RM wracając 3 sierpnia 1943 z akcji 
bombardowania Hamburga na Vickers „Wellington” 
nr HZ 467 został zestrzelony przez niemieckie 
myśliwce nad m. Elskop (Schleswig-Holstein) i zginął 
wraz z załogą; pochowany na brytyjskim cmentarzu 
wojskowym w Kilonii, grób nr 18-5-A. (6) 
 

SKOP v. SKOD JÓZEF (01.11.1922 Głęboka -
08.10.1943 Atlantyk) - marynarz Polskiej Marynarki 
Wojennej na niszczycielu ORP „Orkan” pod 
dowództwem komandora por. Stanisława 
Hryniewieckiego; w pierwszej połowie 1943 r. okręt 
uczestniczył w ochronie konwojów do Murmańska, 
a w drugiej połowie 1943 r. w Bitwie o Atlantyk 
w obronie żeglugi alianckiej eskortując konwoje na 
północnym Atlantyku, dwukrotnie ochraniał króla 
Jerzego VI, 10 lipca 1943 przewiózł ciało gen. 
Sikorskiego z Gibraltaru do Plymouth, w październiku 
1943 okręt przydzielono do eskorty konwoj „S.C.-
143”, zdążającego z Ameryki do Wielkiej Brytanii, o 
świcie 8 października został storpedowany przez 
okręt podwodny „U 378” i w ciągu kilku minut 
zatonął z dowódcą i 178 marynarzami na pokładzie. 
Uratowało się ok. 23-40 marynarzy. Wraz z nim 
utonęli marynarze z Pokucia: Stanisław Kapiec 
z Weleśnicy pow. Nadwórna, Kazimierz Leśniak 
z Ottynii i Kazimierz Zając z Kołomyi. 
 

SŁOWIK TADEUSZ (30.03.1920 Hołosków - 
20.05.1945 Włochy) – kapral 1 pal 3 Dywizji 
Strzelców Karpackich 2 Korpusu Polskiego gen. Wł. 
Andersa, pochowany na polskim cmentarzu 
wojskowym w Bolonii, gr.7-D-3. (7) 
 

SOKOŁOWSKI ZBIGNIEW JAN (04.02.1924 r. 
Stanisławów – 21.05.1942 r. w Akvaz (Iran), 
przebywał w Komb. Szpitalu Polowym nr 36 w Akvaz 
(Iran), gdzie 21.05.1942 r. zmarł. Pochowany został 
22.05.1942 r. na Brytyjskim Cmentarzu Wojennym 
w Akvaz, pole VII, rząd A, nr grobu 3-155. Ojciec 
Władysław zostałał zamordowany w Ostaszkowie 
w ramach zbrodni katyńskiej, siostra Janina wraz 
z matką służyły w Armii Kościuszkowskiej, z którą 
przeszły front aż do Berlina. Gniazdo rodzinne 
Sokołowskich znajdowało się w Nadorożnej. (13) 
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STOJEWSKI-RYBCZYŃSKI JÓZEF EDWARD WALERIAN 
(27.06.1902 Tłumacz - 17.05.1944 Włochy) –  Był 
synem Józefa, inżyniera i Heleny Krzyżanowskiej. 
Mieszkał z rodzicami i braćmi w Kołomyi i tu 
uczęszczał do gimnazjum. Dodał sobie trzy lata by od 
2 lutego 1916  przez dwa lata służyć w nieznanej 
jednostce Legionów Polskich. Na znak protestu 
przeciwko traktatowi brzeskiemu, który przyznawał 
Ukraińskiej Republice Ludowej Chełmszczyznę i część 
Podlasia, ziemie etnicznie polskie, część żołnierzy 
Polskiego Korpusu Posiłkowego przebiła się przez front 
austriacko-rosyjski pod Rarańczą 16 lutego 1918. 
Większości, w której znalazł się S.J., nie udało się i ci 
zostali internowani na Węgrzech, a następnie 
wcieleni do armii austro-węgierskiej. W listopadzie 
1918 powrócił do Kołomyi pod rządami 
Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej i jako uczeń 
gimnazjum wraz z ojcem i bratem Marianem, 
legionistą III Brygady LP,  wstąpił do Polskiej 
Organizacji Wojskowej (POW). Ojciec Józef Stojewski 
organizował w domu zebrania konspiracyjne 
z dowództwem okręgu POW - J. Śliwą, B. Rogowskim, E. 
Wolanowskim i innymi.  Bracia zaś zajmowali się 
werbowaniem, zbieraniem broni, a 24 maja 1919  roku 
wzięli udział w powstaniu peowiackim, które 
doprowadziło do opanowania miasta przez Polaków. 
Drugi brat Piotr, farmaceuta, walczył w tym czasie 
w POW w Buczaczu. Gdy w połowie czerwca 1919 
przechodziła przez miasto, skoncentrowana w rejonie 
Czerniowiec, kawaleria i artyleria 4 Dywizji Strzelców 
Polskich gen. Żeligowskiego obaj bracia wstąpili do 
niej, podobnie jak wielu ich rówieśników i wzięli udział 
w walkach  ukraińsko-polskich osiągając linię rzeki 
Zbrucz. S.J. jednocześnie kontynuował przerwaną 
edukację w II gimnazjum w Stanisławowie i we 
Lwowie, gdzie uzyskał egzamin dojrzałości w 1921 r.  
Wojnę polsko-bolszewicką przebył od października do 
końca roku 1919  w 5 Dywizjonie Artylerii Ciężkiej, 
a od stycznia 1920 do połowy marca 1921 w 11 
Dywizjonie Artylerii Ciężkiej. W walkach pod 
Małorytą we wrześniu 1920 został ranny. Po 
ukończeniu Szkoły Podchorążych w Warszawie (1922)  
i Oficerskiej Szkoły Artylerii w Toruniu (1924) został 
mianowany podporucznikiem (1923), później 
porucznikiem (1924) i odkomenderowany do  6 Dywi-
zjonu Artylerii Konnej w Stanisławowie. Tam od 
września 1928 do marca 1934 pełnił funkcję dowódcy 
baterii awansując na stopień kapitana (1934). 

Ostatnią jednostką w II RP był 2 Dywizjon Artylerii 
Konnej im. gen. Sowińskiego w Dubnie, gdzie od 
kwietnia 1938 objął stanowisko adiutanta. Dywizjon 
był wyposażony w 12 armat kalibru 75 mm. Każda 
bateria, by odróżnić je na polu walki, posiadała innej 
maści konie, i tak 1 –kasztanowate, 2 – gniade, a 3 –
kare, w sumie 902. 
 W kampanii wrześniowej 1939 dywizjon, 
liczący trzy baterie, walczył w pierwszych dwóch 
dniach wojny w bitwie pod Mokrą i Ostrowami koło 
Kłobucka w składzie Wołyńskiej Brygady Kawalerii, 
stawiając skuteczny opór oddziałom pancernym 
Wehrmachtu wspieranym przez lotnictwo. Ta jedna 
z największych bitew września przyniosła chwałę 
polskiej kawalerii. Za tę kampanię dywizjon i S.J. 
został odznaczony  orderem Virtuti Militari. Po klęsce 
wrześniowej dostał się do Francji i tam w stopniu 
majora walczył jako dowódca 5 baterii II dywizjonu 1 
Wileńskiego Pułku Artylerii Lekkiej. Następnie jako 
zastępca dowódcy 3 Karpackiego Pułku Artylerii 
Lekkiej 3 Dywizji Strzelców Karpackich gen. B. Ducha 
PSZ na Zachodzie brał udział w kampanii włoskiej. 
Zwany był przez żołnierzy „Jóźku”. Uczestniczył 
w walkach nad rzeką Sangro, poległ podczas natarcia 
na wzgórze 593 w bitwie o Monte Cassino, dowodząc 
atakiem i ochotniczo zastępując poległego ppłk 
Karola Fanslaua dowódcę IV batalionu DSK, przed 
wojną kapitana 49 Huculskiego Pułku Piechoty 
w Kołomyi. Rodziny jego nie ustalono.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Odznaczony pośmiertnie Krzyżem Złotym IV 
klasy Orderu Virtuti Militari (1944), Krzyżem 
Srebrnym V klasy Orderu Virtuti Militari (1939), 
Krzyżem Walecznych (1920), Medalem 
Niepodległości (1932), Medalem Pamiątkowym za 
Wojnę 1918-1921, Medalem Dziesięciolecia 
Odzyskanej Niepodległości i Brązowym Medalem za 
Długoletnią Służbę. (8) 

 

 STRUTYŃSKI WŁADYSŁAW (29.09.1901 Ottynia -
01.03.1941 Szkocja) – plutonowy PSZ, pochowany 
w Perth w Szkocji na cmentarzu Wellshill, gr. 4 
 

SWORNIOWSKI ADAM (19.02.1918 Kraków - 
10.06.1944 Ercoville, Francja), pilot porucznik, 
kapitan w angielskim  R.A.F. Pochowany na polskim 
cmentarzu w Grainyille-Langonnerie (Francja), grób 
nr 5-E 9. Wychowanek szkoły Dęblińskiej, w której 
uzyskał 14 promocji. W latach (1939 - 1940) uczestnik 
bitwy o Anglię, Atlantyk i Normandię, przydzielony do 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kampania_wrze%C5%9Bniowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wo%C5%82y%C5%84ska_Brygada_Kawalerii
https://pl.wikipedia.org/wiki/3_Karpacki_Pu%C5%82k_Artylerii_Lekkiej
https://pl.wikipedia.org/wiki/3_Karpacki_Pu%C5%82k_Artylerii_Lekkiej
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315 Dywizjonu Dęblińskiego w Brenzett. 10.06.1944 
na samolocie „Mustang” (P51 D) nr FX 960 
wystartował do lotu bojowego pod kryptonimem 
,,Ramrod" (wycior) w rejon Mariain we Francji. Po 
uszkodzeniu samolotu przez ogień niemieckiej 
obrony przeciwlotniczej samolot spadł na 
zgrupowanie niemieckich czołgów. Pilot bezpiecznie 
opadł na ziemię, ale krótko po wylądowaniu 
Sworniowski zginął w niejasnych okolicznościach, 
przypuszczalnie zastrzelony przez niemieckich 
żołnierzy, być może podczas próby ucieczki z niewoli. 
Odznaczony dwukrotnie Krzyżem Walecznych, 
Distinguished Flying Cross, Gwiazdą Lotników Europy, 
Medalem Lotników Polskich, oraz Polową Odznaką 
Pilota. Nazwisko jego umieszczono na pomniku 
Bohaterów- Lotników, który został odsłonięty 
28.08.2003 na Polach Mokotowskich w Warszawie. 
Już jako dziecko przejawiał ogromne zainteresowanie 
lotnictwem. We wspomnieniach jego przyjaciela 
z Tłumacza Zygmunta Boniowskiego znajdujemy 
następujący fragment, kolego z gimnazjum 
tłumackiego: 
 

 
 
„W Tłumaczu poza innymi przyjaciółmi miałem 
jeszcze dwóch, o których mało kto pamięta. Pierwszy 
to Adam Sworniowski. Poznałem go przed maturą. 
Mieszkał u swojego krewnego, powiatowego komisa-
rza policji kpt Gleitza. Miał dwie pasje: budowanie 
modeli samolotów oraz strzelanie do kawek. Na 
krajowych zawodach w Poznaniu zdobył 6 pierwszych 
nagród w konkurencjach, ponieważ przedłożył tylko 6 
modeli. Obie te pasje doprowadziły go do oficerskiej 
szkoły lotniczej w Dęblinie skąd wraz z cała szkołą 
wyjechał w 1939 roku.” (14)  
  

SYPOSZ MARCIN (10.10.1919 Tarnowica Polna-
08.05.1944 Włochy) - strzelec 14 Wileńskiego Batalionu 
Strzelców 2 Korpusu Polskiego gen. Wł. Andersa, poległ 
podczas ostrzału artyleryjskiego na przedpolu Monte 
Cassino we Włoszech i tam został pochowany na 
polskim cmentarzu wojskowym, gr. 1-D-11.  
 

SZAFRAN JÓZEF (22.12.1920 Hołosków-12.05.1944 
Włochy) – starszy strzelec 1 Batalionu Strzelców 
Karpackich 2 Korpusu Polskiego gen. Wł. Andersa, 
poległ pod Monte Cassino we Włoszech i tam został 
pochowany na polskim cmentarzu wojskowym, grób 
nr 5-A-2, ekshumowany. 
 

SZAFRAN KAROL (28.05.1905 Hołosków-22.05.1944 
Włochy) – bombardier 9 pal 2 Korpusu Polskiego gen. 
Wł. Andersa, poległ pod Monte Cassino we Włoszech 
i tam został pochowany na polskim cmentarzu 
wojskowym, grób nr 4-B-16, ekshumowany. 
 

SZYMAŃSKI JAN (25.02.1909 Hołosków-03.05.1944 
Włochy) – kapral 11 Pułku artylerii Ciężkiej 2 Korpusu 
Polskiego gen. Wł. Andersa, poległ podczas ostrzału 
artyleryjskiego na przedpolu Monte Cassino we 
Włoszech i tam został pochowany na polskim 
cmentarzu wojskowym, gr.1-D-3. (9) 
 

WISZNIEWSKI JAN LEONARD MARIA (21.01.1908 
Horyhlady - 09.08.1941 Niemcy) Był synem Ludwika 
Wiszniewskiego herbu Ramułt, absolwenta 
uniwersytetów we Lwowie, Lipsku i Wrocławiu, dr. 
praw i inży-niera rolnika, właści-ciela majątku 
ziemskiego Horyhlady w pow. tłumackim i Ostra 
w pow. buczackim, oraz Teresy Kraińskiej. Ojciec 
Ludwik, aresztowany we wrześniu 1939 wraz z grupą 
ziemian z powiatu tłumackiego, został zamordowany 
przez NKWD na Ukrainie w 1940.  
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W.J. miał sześcioro rodzeństwa, z których siostra 
Krystyna, mgr ekonomii, należała do ZWZ-AK, zaś 
z braci: Stanisław, lekarz wojskowy, uczestniczył 
w kampanii 1939 a w latach 1944-48 był więźniem 
łagrów sowieckich, Tadeusz żołnierz ZWZ-AK 
więziony w Oświęcimiu i Buchenwaldzie i Andrzej 
pchor. WP w kampanii wrześniowej. W.J. był 
prawnikiem i ekonomistą, pracował w Towarzystwie 
Eksploatacji Soli Pota-sowych we Lwowie, a w 1939 
został właścicielem olejarni w Warszawie. 
Zmobilizowany jako ppor. rez. lotnictwa do 6 Pułku 
Lotniczego we Lwowie w kampanii wrześniowej 
otrzymał awans na porucznika pilota i został zastępcą 
dowódcy 162 Eskadry Myśliwskiej Armii „Łódź”, 
działającej w rejonie Pabianic i Łodzi. Drugiego dnia 
wojny własne oddziały zestrzeliły jego myśliwiec PZL 
P-7a, pilot ocalał. 4 września Luftwaffe zaatakowało 
lotnisko widzewskie niszcząc 5 samolotów. Eskadrę 
wycofano w rejon Grójca, później - Lublina. Między 
7 a 12 września z braku paliwa nie wykonano żadnych 
lotów. Dopiero 16 w Stanisławowie piloci wykonali 
rozpoznanie. Następnego dnia ostatni samolot 
z godłem Eskadry „Uskrzydlony Gronostaj” odleciał 
do Czerniowiec, a personel latający i naziemny 
przekroczył granicę polsko-rumuńską w Kutach. 
Lotnicy wraz z obsługą techniczną poprzez Francję 
dostali się do Wielkiej Brytanii. Tam W.J. otrzymał 
w 1940 r. przydział do 301 Dywizjonu Bombowego 
Ziemi Pomorskiej Polskich Sił Powietrznych. Znakiem 
rozpoznawczym na kadłubie samolotu były litery GR. 
Bazą było lotnisko Bramcote, od sierpnia 1940 
Swinderby, a od lipca 1941 Hemswell. Po wykonaniu 
nocnych lotów treningowych w zakresie nawigacji, 
bombardowania i strzelania na jednosilnikowych, 
lekkich bombowcach typu Fairey „Battle” dywizjon 
wziął udział w bitwie o Anglię. Bombardował nocami 
niemieckie barki inwazyjne na francuskim wybrzeżu. 
Przez ostatnie dwa miesiące 1940 roku dywizjon 
przezbrojono, a lotnicy odbyli szkolenie sześcio-
osobowych załóg na dwusilnikowym bombowcu 
dalekiego zasięgu typu Vickers „Wellington”. 
Rozpoczęli nocne loty na bombardowanie Bremy, 
Hamburga, Kolonii, Mannheimu, Düsseldorfu, 
Frankfurtu n. Menem i innych miast niemieckich. 
W.J. 9 sierpnia 1941 wystartował na Vickers 
„Wellington” Mk IC nr T 2625 z zadaniem 
zbombardowania Hamburga, lecz został zestrzelony 
przez niemiecką artylerię przeciwlotniczą i spadł 

koło Boen w Niemczech (4 pilotów zginęło, 2 dostało 
się do niewoli); pochowany na cmentarzu 
w Hanower-Limmer, grób nr 7-XII-D. (10) 
 

WYSZKOWSKI KAZIMIERZ (20.09.1909 Uhorniki-
19.04.1943 Palestyna) – kapral Armii Polskiej gen. 
Andersa na Wschodzie, pochowany na cmentarzu 
brytyjskim w Ramleh w Palestynie (ob. Izrael), gr. 3-E-5. 
 

ZALEWSKI MICHAŁ (20.04.1922 Tłumacz Pazurki-
26.03.1942 Rosyjska SRR) - deportowany przez NKWD 
w głąb ZSRR; starszy sierżant Armii Polskiej gen. W. 
Andersa w ZSRR, pochowany na cmentarzu 
szpitalnym w Wysokoje w Rosyjskiej SRR (ob. Rosja), 
gr.10. (11) 
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Pamięci Ireny Zielińskiej 
 

Bożena Krupska 
  

 Irena Zielińska rodem z Ottynii na Pokuciu, 
historyk sztuki, starszy kustosz Muzeum Histo-
rycznego we Wrocławiu i kierownik Arsenału 
Miejskiego, mieszczącego Muzeum Militariów, 
odeszła 30 stycznia 2019 roku. W latach 90. XX wieku 
powołała przy Arsenale Oddział Pamiątek Kresowych, 
który obecnie przeniesiono do Muzeum Histo-
rycznego w Pałacu Królów Pruskich. Współpracując 
z Towarzystwem Miłośników Lwowa i Kresów 
Południowo-Wschodnich oraz z innymi stowarzy-
szeniami i autorami stworzyła niezapomniane 
wystawy: Pamiątki z kresów wschodnich (Arsenał, 
1990), Odznaki i odznaczenia obrońców Lwowa 
(Arsenał, 1990), Szkice syberyjskie i cykl „Drohobycz” 
w malarstwie Feliksa Lachowicza (Arsenał, 1991), 
Polesie – zaginione krajobrazy w fotografii Kazimierza 
Miedzińskiego (Arsenał 1993), „Kamiń na Kamieniu”, 
Lwów w fotografii Zdzisława J. Zielińskiego ((Arsenał, 
1993), Rudolf Weigl (1883-1957) Profesor 
Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie twórca 
szczepionki przeciw tyfusowi plamistemu (Arsenał, 
1994), Stulecie Polskiego Towarzystwa 
Ludozna-wczego (Muzeum Etnograficzne, 
1996), Podole XIX – XX w. w fotografii: 
Michała Greima, Leopolda Węgrzy-
nowicza, Józefa Gajka, Zdzisława J. Zie-
lińskiego i innych (Muzeum Etnograficzne, 
1997).  
 Dla nas Kołomyjan i Pokucian 
najważniejsza i najpiękniejsza była wys-
tawa Pokucie  - ziemia Vincenza, jaka 
odbyła się w Auli Zakładu Naukowego im. 
Ossolińskich we Wrocławiu, w dniach 21 
września - 12 listopada 1995 roku. Ikę, bo 
tak lubiła by się do Niej zwracano, 
poznałam w 1992 roku. Zachęciłam Ją do 
zrobienia wystawy o Kołomyi. Przygo-
towania trwały aż trzy lata. Dzieje 
Rzeczypospolitej przedstawiłyśmy na 
przykładzie Kołomyi od XIII wieku do 
wysiedlenia w 1945 r.. Pozostałe miasta pokuckie, 
zamki i dwory, kościoły i Madonny, letniska oraz 
wyniosłe Karpaty Wschodnie obrazowały liczne 
fotografie i mapy. Zaprezentowałyśmy także litera-

turę piękną, turystyczną i archiwum Stanisława 
Vincenza. Wystawę wzbogacały trzy zainscenizowane 
przestrzenie. Zwiedzających witał rynek kołomyjski 
z dużymi fotografiami ratusza i „lokalki”, oraz parą 
Hucułów przybyłych na jarmark. Obecny był także 
chasyd i letnik z lecznicy dr. Apolinarego Tarna-
wskiego. W narożach odtworzyłyśmy wnętrze chaty 
huculskiej oraz salonik mieszczański z galerią 
portretów Kołomyjan. Gdy do tego dodam, że na 
ścianach  pojawiły się obrazy Stanisława Dębickiego, 
Fryderyka Pautcha, Teodora Axentowicza, Kazimierza 
Sichulskiego, litografie Maurycego Gottlieba, drze-
woryty Władysława Skoczylasa, Wacława Wąsowicza, 
Stanisławy Gebus Baranieckiej i wielu innych to 
oczyma wyobraźni można zobaczyć i podzi-wiać 
przepiękny świat, którego już nie ma. Nasza wystawa 
zgromadziła 1216 eksponatów, 45% pochodziło ze 
zbiorów prywatnych, 31 % to cenne zbiory ossolińskie 
a pozostałe 24 % wypożyczyły muzea z Wrocławia, 
Bytomia, Poznania i Krakowa. Jesienią 1995 roku 
ossolińska aula była dla Kołomyjan i Pokucian naj-
piękniejszym miejscem na świecie o czym świadczą 
wpisy do księgi pamiątkowej. 
  

 Iko, dziękuję Ci za tę przepiękną przygodę. 
 Spoczywaj w pokoju 

 
 

 
 

Autorki wystawy „Pokucie – ziemia Vincenza”: Irena 
Zielińska (z lewej) i Bożena Krupska (z prawej) z dr. 
Adolfem Juzwenko, dyrektorem Z.N. im Ossolińskich. 
W tle chata huculska. Wrocław 1995. 
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Za nami X Wielki Koncert Kresowy 
 

Łukasz Wolski 
 

Stolica Dolnego Śląska po raz kolejny była 
świadkiem Wielkiego Koncertu Kresowego. Przez dwa 
dni - 24 i 25 maja - na scenie w Rynku swoje 
programy artystyczne prezentowały zaprzyjaźnione 
z Wrocławiem zespoły ze Wschodu. Tradycyjnie odbył 
się przemarsz pocztów sztandarowych dolnośląskich 
(i nie tylko) szkół. Uczniowie i wolontariusze zgłosili 
gotowość do lipowego wyjazdu w ramach akcji 
"Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia". Młodzież 
wraz z opiekunami będzie porządkować groby swoich 
przodków. To już 10. edycja tej wspaniałej inicjatywy! 
Koncert już od lat jest wyrazem podziękowania dla 
wszystkich tych, którzy wspierają inicjatywy związane 
z Kresami i naszymi Rodakami rozsianymi po całym 
świecie. To także okazja do wspomnień dla starszego 
pokolenia, które urodziło się jeszcze na dawnych 
polskich ziemiach. Na wrocławskim Rynku można 
było spotkać bowiem gości ze Wschodu: księży 
z ukraińskich i syberyjskich parafii, uczniów ze 
lwowskiej szkoły Marii Magdaleny oraz Strzelców 
z tego wyjątkowego miasta. Moc wrażeń dostarczyły 
występy na scenie. Tradycyjnie do Wrocławia 
zawitały: Podolski Kwiat z Koziatyna, Barwinok 
z Winnicy, UMCS z Lublina, a także Zespół Pieśni 
i Tańca Jawor z gminy w Awiżeniach i kapela ludowa 
Suderwianie z Suderwy (zespoły z rej. wileńskiego). 
Wyjątkowe wydarzenie zostało zainicjowane przez 
defiladę Orkiestry Reprezentacyjnej Wojsk Lądowych 
oraz przemarsz pocztów sztandarowych szkół. Na 
maszt, przy akompaniamencie Hymnu Narodowego, 
podniesiono biało-czerwoną flagę. Natomiast 
harcerze, uczniowie i wolontariusze zameldowali 
gotowość wyjazdu na akcję "Mogiłę pradziada ocal 
od zapomnienia". W lipcu, już po raz dziesiąty, będą 
porządkować groby swoich przodków. Uhonorowano 
również szkoły, które zebrały największe kwoty 
w ramach akcji "Złotówka na Kresy". Koncert został 
sfinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Dolnośląskiego, Ośrodka Kultury 
i Sztuki we Wrocławiu oraz Prezydenta Miasta 
Wrocławia. 

www.studiowschod.pl  
 

 

Dla Niepodległej 
 

Danuta Borowiec 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Miałam kilka chwil tak jak Ty w mym życiu, 

kiedy gładziłam pióra orzełka w koronie. 

Niech się nikt nie dziwi, że me mysli biegną, 

gdzie tęsknota za Polską wciąż płomieniem płonie! 
 

Na fotografii poniżej może jest dziewczyna, 

która na placowki nosiła granaty lub ranę Orlątka 

na placówkach Lwowa w niezbyt świeże (nie mając 

bandaża) owijała szmaty? 
 

Ile jej jeszcze Bóg życia daruje? Jak dumą w tym 

momencie postukuje laska. Dożyć takiej chwili to 

jest rzeczą wielką, gdy idzie z nią Ojczyzna i Honor 

i Łaska! 
 

W tej kruchej postaci odnajduję groby, które mają 

najczęściej lichy krzyż brzozowy tych, co śpiewali 

„jeszcze nie zginęła!” i nie zapomnieli głosek 

polskiej mowy! 
 

Uczono ją w szkole, że jest Polka mała, 

pomyślcie kiedys o niej chłopcy i dziewczeta, 

bo ziemia krwia polską i ten krzyż brzozowy, jak 

przysięgę wierności dobrze zapamięta. 
 

Dziękuje Ci Dziewczyno za ból starczych krokow, 

ktoryś na 100-lecie Niepodległej w marszu 

pokonała... A kiedyś na Twym grobie niech nigdy 

nie zwiędną posadzone róże - czerwona i biała! 
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Składki członkowskie 
 

Przypominamy członkom Oddziału, że wpłaty 

składek oraz darowizn należy wnosić na konto 

TMLiKPW Zarząd Główny  z  dopiskiem – 

Tłumacz.  PKO BP IV O/Wrocław 53 1020 

5242 0000 2102 0131 9631 

Składka członkowska wynosi 18 zł. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Odpust w Siedlakowicach 
 

Sympatyków i członków naszego Oddziału 

zapraszamy na Mszę św. oraz coroczny odpust 

w Siedlakowicach. Msza Odpustowa odbędzie 

się w dniu 28 lipca 2019 r. o godz. 12.00.  
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Na zdjęciach górnych: Jadwiga Grotthus Ochmanowa na łące wśród maków oraz z synami 

w powojennym Wrocławiu. Na zdjęciu dolnym Rodzina Anny i Leszka Grotthusów przy wigilijnym 

stole, którym pragnę złożyć serdeczne podziękowanie za udostępnienie rodzinnych wspomnień,  

fotografii i dokumentów.                                                                                             Elżbieta Niewolska 

 


