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Lwów - wejście do ratusza   

Stanisław Tondos (1854-1917) 
 



 Wrocław, 8 lipiec 2019 r. 
Pożegnanie wolontariuszy akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”  przed Urzędem 

Marszałkowskim. Chór „Piastuny” śpiewa „Rotę”. 
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Śladami polskiej historii 

Wyprawa na Pokucie i Ziemię Lwowską 

Elżbieta Niewolska 

W dniach od 4 do 11 września 2019 r. odbyła 
się ciekawa wyprawa na Pokucie, zorganizowana 
przez Ogólnopolski Oddział Kołomyjan oraz Ogólno-
polski Oddział Tłumaczan, a  poprowadzona przez 
biuro podróży Wratislavia Travel. Była to nie tylko 
sentymentalna, ale również edukacyjna wyprawa 
potomków dawnych mieszkańców tej ziemi do 
pokuckiej Ojczyzny. Dla wielu z nas było to już kolejne 
spotkanie z dobrze znanymi miejscami, dla innych 
pierwszy kontakt z ziemią ich przodków.  

Program wycieczki skonstruowany został 
w taki sposób, aby każdy z jej uczestników mógł 
zrealizować swój zaplanowany cel, a jednocześnie 
zwiedzić ważne historyczne miejsca. Program obej-
mował zwiedzanie Żółkwi  –  miasta hetmana Stani-
sława Żółkiewskiego, Lwowa  –  królewskiego grodu 
nad Pełtwią, Halicza  –  stolicy Rusi Halickiej, Stanisła-
wowa  –  grodu Potockich, Kołomyi  –  stolicy Pokucia 
oraz Huculszczyzny wzdłuż Prutu i Czeremoszu.  
Bardzo ważnym z punktu widzenia potomków ziemi 
tłumackiej był dzień przeznaczony na odwiedzenie 
Tłumacza oraz okolicznych małych miejscowości, 
rodzinnych stron przodków. Ten właśnie fakt był 
szczególnie interesujący, gdyż w typowych wyjazdach 
na Ukrainę małe miasteczka oraz wsie nigdy nie mają 
szans znalezienia się na ich trasie.  

Pierwszy dzień naszej podróży przeznaczony 
był na dojazd i przekroczenie granicy oraz zwiedzanie 
Żółkwi, renesansowego miasta założonego w 1597 r. 
przez hetmana wielkiego koronnego Stanisława 
Żółkiewskiego, pradziadka króla Jana III Sobieskiego, 
który umocnił jego mury i wzniósł nowy ratusz 
w 1687 r. Niestety, długi postój na granicy sprawił, że 
do miasta dotarliśmy zbyt późno i obejrzeliśmy je 
tylko z okien autokaru przy szybko zapadającym 
zmroku. Była to duża strata, gdyż w mieście znajduje 
się odbudowany przez Jana III zamek Sobieskich, 
należący wcześniej do jego przodków  –  Żółkiewskich 
i Daniłłowiczów oraz wspaniała renesansowa kolegiata 
św. Wawrzyńca. Do 1939 r. znajdowały się w niej 
nagrobki Żółkiewskich i  Sobieskich oraz ogromne 
batalistyczne  obrazy  przedstawiające  zwycięskie bitwy   
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króla Jana III  Sobieskiego oraz  jego pradziada 
Stanisława Żółkiewskiego: bitwę pod Kłuszynem, 
Chocimiem, Wiedniem i pod Parkanami. Po II wojnie 
światowej zostały przejęte przez Ukraińską SRR 
i umieszczone w magazynie sztuki w Olesku, gdzie 
zwożono inne polskie zabytki. Po uzyskaniu niepo-
dległości przez Ukrainę, pomimo starań strony Pol-
skiej, w tym dokonanej renowacji w Polsce dwóch 
obrazów z Kolegiaty Żółkiewskiej, strona ukraińska 
nie zgodziła się na ich powrót do tej światyni, argu-
mentując to stwierdzeniem, że „zabytki ukraińskie” 
nie powinny wisieć w polskim kościele. Nie zobaczy-
liśmy także kościoła oo. Dominikanów ufundowanego 
przez matkę Jana III Teofilę Sobieską. Krótki przejazd 
przez zabytkowe centrum pokazał nam resztki 
niegdyś  pięknego, iście królewskiego, a dziś,  niestety 
bardzo zaniedbanego miasta. Tylko smaczna i pięknie 
podana obiadokolacja w Hotelu Sobieski osłodziła 
nieco  utraconą możliwość zwiedzenia Żółkwi.  

 

 
 
 

Lwów 
Jeszcze tego samego wieczoru udaliśmy się na 

nocleg do Lwowa, jednego z najpiękniejszych miast 
w Europie, którego historia jest nierozerwalnie zwią-
zana z dziejami Polski. Przez stulecia będący w grani-
cach państwa polskiego Lwów związał się z nim 
silnymi więzami kulturowymi, gospodarczymi i polity-
cznymi. Miasto Semper Fidelis, w którym do dziś 
istnieje wiele miejsc, pamiątek i nazw związanych 
z jego polską przeszłością. Założony w 1256 r. przez 
ruskiego księcia Daniela Halickiego  na dawnym 
grodzisku Lędzian (Lachów) niewątpliwie był i jest 
jednym z najważniejszych miast w polskiej kulturze, 
nauce i w polskiej tradycji.  

Spacer po Lwowie rozpoczęliśmy od  
archikatedralnego soboru św. Jerzego, należącego do 
archidiecezji lwowskiej Ukraińskiego Kościoła Greko-
katolickiego, który od 1998 r. wraz ze Starym 
Miastem, Wysokim Zamkiem i Podzamczem został 
wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. 
Projektantem tej rokokowej budowli był architekt 
Bernard Meretyn, nadworny architekt polskiego króla 
Augusta III. Po zwiedzeniu świątyni udaliśmy się 
z wizytą do Arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego – 
Metropolity Lwowskiego Kościoła Rzymskokatoli-
ckiego. Długa historia powstania Archidiecezji 
Lwowskiej sięga czasów króla Kazimierza Wielkiego, 
który przyłączył ponownie Ruś Halicką do Polski, 
a jego następca Ludwik Węgierski oraz namiestnik 
królewski na Rusi książę Władysław Opolczyk, 
zabiegając w Stolicy Apostolskiej o założenie na Rusi 
metropolity łacińskiej, doprowadzili do utworzenia jej 
w Haliczu, aby  w 1412 r. przenieść do Lwowa. 

 

Spotkanie z ks. arcybiskupem Mokrzyckim 
było niezwykle ciepłe i sympatyczne. Przedstawił nam 
niełatwą sytuację kościoła katolickiego na Ukrainie 
i opowiedział o wieloletnim pełnieniu funkcji papies-
kiego sekretarza w Watykanie. Usłyszeliśmy także 
kilka zabawnych anegdot z życia papieży oraz zwie-
dziliśmy wspaniałą bibliotekę i małe muzeum. 
Opuszczając Kurię Metropolitalną Obrządku Łaciń-
skiego, położoną na wzgórzu wznoszącym się nad 
Wałami Gubernatorskimi, przeszliśmy obok Baszty 
Prochowej stojącej po wewnętrznej stronie murów 
obronnych, stanowiącej część systemu fortyfikacji 
XVI-wiecznego Lwowa i strzeżonej przez dwa wspa-
niałe kamienne lwy. Ciekawostką tej zabytkowej 
budowli był niegdyś słomiany dach, który w razie 
wybuchu zgromadzonego w niej prochu miał za 
zadanie wylecieć w powietrze, chroniąc w ten sposób 
jej grube mury. Schodząc w dół zatrzymaliśmy się 
przed zespołem cerkiewnym z renesansową cerkwią 
Zaśnięcia Matki Bożej, zwaną także cerkwią Wołoską 
(wieża Korniakta), wzniesioną w latach 1591–1629 
oraz kaplicą Trzech Świętych Hierarchów. Cerkiew 
Wołoska poświęcona Zaśnięciu Matki Bożej służyła 
bractwu prawosławnemu, które w miastach Rusi 
i Litwy stanowiły ważną instytucję życia religijnego 
i społecznego prawosławnych mieszczan i  szlachty, 
prowadząc szkoły prawosławne oraz szpitale. Obecnie 
użytkowana jest  przez  Kościół  Prawosławny  Ukrainy. 

Żółkiew. Ratusz i Kolegiata św. Wawrzyńca 
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Udając się w kierunku kościoła Dominikanów 
zatrzymaliśmy się przy pomniku znanego polskiego, 
pochodzącego z łemkowszczyzny malarza prymi-
tywisty, Nikifora Krynickiego (Epifaniusza Dworniaka), 
odsłoniętym w 2006 r. Niektórzy twierdzą, że bardziej 
przypomina Krystynę Feldman, odtwórczynię  Niki-
fora w filmie „Mój Nikifor”, niż samą postać bohatera 
rzeźby. 

Kościół Dominikanów jest jednym z najwspa-
nialszych barokowych zabytków Lwowa, posadowio-
nym na miejscu wcześniejszych świątyń – drewnia-
nego kościoła wzniesionego przez dominikanów, 
przybyłych do Lwowa w 1234 r. oraz późniejszego 
XIV-wiecznego murowanego, gotyckiego, którego 
fundatorem był książę Władysław Opolczyk, namies-
tnik króla Polski i Węgier - Ludwika. Kościół jest wybi-
tnym dziełem polskiej XVIII-wiecznej architektury. 
Wzorów dla niego można szukać w architekturze 
włoskiej i austriackiej, szczególnie w kościele św. 
Karola Boromeusza w Wiedniu. W 1621 r. w drodze 
na wojnę chocimską zatrzymał się w nim król 
Zygmunt III Waza. W 1744 r. Józef Potocki, hetman 
wielki koronny i kasztelan krakowski, główny fun-
dator nowej świątyni, położył kamień węgielny pod 
jej budowlę. Dzieło wspomógł w 1749 r. starosta ka-
niowski Mikołaj Bazyli Potocki. Jednymi z najcennie-
jszych zachowanych pamiątek są umieszczone we 
wnętrzu kościoła: pomnik hrabiny Józefy Dunin-Bor-
kowskiej oraz pomnik nagrobny wybitnego polskiego 
malarza romantycznego Artura Grottgera. Autorem 
projektu był spolonizowany Holender Jan de Witte, 
późniejszy komendant twierdzy w Kamieńcu Podol-
skim. W 1865 r. do kościoła przybudowano wieżę 
służącą jako dzwonnica. Po drugiej wojnie światowej 
kościół zamieniony został w muzeum ateizmu i religii, 
a po 1990 r. świątynię zajęli grekokatolicy, którzy 
nadal ją użytkują. 

Następnym celem naszej wędrówki po  Lwo-
wie był Rynek, wpisany w 1998 roku wraz z całą sta-
rówką na listę światowego dziedzictwa  UNESCO. 
Centralnym obiektem Rynku, wypełniającym niemal  
całą jego powierzchnię jest potężna bryła Ratusza. 
Budynek wzniesiony w latach 1827–1835 w stylu 
klasycystycznym i zaprojektowany przez austriackich 
architektów nie cieszył się sympatią lwowiaków. Ten 
surowy obiekt stoi na miejscu wcześniejszych 
ratuszów:  gotyckiego z 1381 r.  oraz  renesansowego,  
 

 
 
 

wzniesionego w latach  1491 – 1504, pod który 
kamień węgielny kładł królewicz Jan I Olbracht. Przed 
wejściem do ratusza stoją dwa lwy, które zastąpiły 
dostojne lwy Tadeusza Barącza, wybitnego polskiego 
rzeźbiarza. Były to dwa dumne symbole Lwowa, które 
stały na straży jego tradycji, ukochane przez jego 
mieszkańców. W czterech narożnikach Rynku znaj-
dują się studnie fontanny z początku XIX w. Przed-
stawiają one postacie z mitologii: Neptuna, Dianę,  
Amfitrytę, Adonisa, a wokół ratusza wznoszą się 44 
kamienice, zbudowane w różnych stylach, począwszy 
od renesansu aż po modernizm. Kamieniczki nie 
tworzą żadnej jedności – różnią się wiekiem, stylem 
architektonicznym, jak i wartością artystyczną. Każda 
jest inna i ma inną historię. Były własnością lwowskiej 
elity, która przez wieki budowała to miasto. Jedną 
z najciekawszych kamienic w Rynku jest kamienica 
Królewska, zwana także Małym Wawelem, w której 
przez lata mieściło się Muzeum Narodowe im. Jana III 
Sobieskiego.  
 

Kościół oo. Dominikanów pw Bożego Ciała 
we Lwowie 
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W 1580 r.   król   Stefan   Batory   pozwolił   
pocho-dzącemu z  greckiej Krety mieszczaninowi lwo-
wskiemu Konstantemu Korniaktowi na budowę 
kamienicy dwukrotnie większej, niż inne kamienice 
wzniesione przy lwowskim rynku. Na miejscu dwóch 
mniejszych kamienic – kamienicy Melchiorhazowskiej 
i kamienicy Szylingowskiej zbudowano nowy budy-
nek. Projektantem i właścicielem kamienicy był Piotr 
Baron, który sprzedał ją zakonowi Karmelitów. 
W 1640 r. kupił ją ojciec króla Jana III Sobieskiego. 
Mieszkając tutaj, król dawał posłuchania, przyjmował 
hołdy, odbywał uroczystości rodzinne, spędzał święta 
i układał plany wojenne. To właśnie tutaj, w grudniu 
1686 r., podpisał tzw. Traktat Grzymułtowskiego mię-
dzy Rzeczpospolitą i Rosją, który  kończył prawnie 
wojnę polsko-rosyjską, rozpoczętą w 1654 r. W maju 
1908 r. została podarowana miastu przez ostatnich 
właścicieli, rodzinę Lubomirskich, które utworzyło 
w niej Muzeum im. Króla Jana III Sobieskiego. W zbio-
rach muzeum znajdowało się bardzo wiele malowideł 
upamiętniających losy Jana III Sobieskiego oraz por-
trety innych słynnych Polaków, w tym Tadeusza Koś-
ciuszki, królów Augusta II i III, Jerzego Franciszka 
Kulczyckiego czy członków rodziny Potockich, Czarto-
ryskich, Poniatowskich, Radziwiłłów, Boimów oraz 
Lubomirskich. Poza tym przechowywano widoki Lwo-
wa, plany miasta, monety, sztandary należące do 
miejskich cechów, a nawet portret księcia Lwa – zało-
życiela pierwotnego Lwowa. Muzeum działało, aż do 
przejęcia Lwowa przez sowietów. Rozgrabione w cza-
sie II wojny światowej i w latach powojennych nie od-
zyskało już swojego znaczenia i wartości dydaktycznej. 
Dziś na stronach muzeum wystawiającym tysiące 
eksponatów, związanych z polską historią i kulturą 
można usłyszeć, że jest to „jedno z najstarszych 
muzeów ukraińskich”.  

Przechodząc pod wschodnią pierzeję Rynku 
obejrzeliśmy także Czarną kamienicę, powstałą w XVI 
w. na fundamentach starszej, zniszczonej w pożarze 
w roku 1571. Kamienica zwana tak jest z powodu 
czarnego koloru elewacji. Przed wojną określana była 
nazwiskami  rodzin  w  niej  niegdyś  mieszkających –  
Anczowskich i Lorencowiczów. Ozdobiona jest chara-
kterystyczną rustykalną dekoracją, a jedną z figur 
zdobiących elewację domu jest konna figura św. 
Marcina – patrona Marcina Anczowskiego, właś-
ciciela kamienicy. W Rynku mieszczą się jeszcze dwa 
ciekawe obiekty: Muzeum Apteki wystawiające 

eksponaty związane z historią farmacji w najdłużej 
działającej aptece we Lwowie, w której leki sprze-
dawane są od 1775 r. oraz restauracja „Atlas”, ulu-
bione miejsce spotkań lwowskiej bohemy. Właści-
cielem „Atlasa” był Edmund Tarlerski, znany jako Pan 
Edzio, specjalista od nalewek, twórca dwunastu 
gatunków tego trunku, w tym słynnej nemówki. 
Wewnątrz lokalu znajdowało się pięć sal: Biała, 
Zielona, Szara, Beczkowa i Artystyczna. W Beczkowej 
siadano okrakiem na beczkach i brylowali w niej goście 
„beczkowi" (zwolennicy win), w Białej – miłośnicy 
białej wódki i białej kiełbasy, w Artystycznej – artyści 
często zostawiający swoje rysunki i napisy. Swoje 
napisy zostawili tu m.in. Jan Kasprowicz, Tadeusz Boy 
Żeleński i Leon Chwistek, karykatury zaś - Ołekś Nowa-
kiwski, Kazimierz Sichulski, Antoni Procajłowicz, Kazi-
mierz Grus, Artur Szyk. Można było tu także zapewne 
spotkać Szczepcia i Tońcia, czyli Kazimierza Wajdę 
i Henryka Vogelfaengera. W Atlasie powstała także 
pierwsza we Lwowie płatna toaleta, obsługiwana 
przez babcię klozetową, zabezpieczoną 14 punktem 
regulaminu restauracji „Atlas” o następującej treści – 
Stosunek do babci klozetowej jest płatny i ma być 
przyzwoity, i bez propozycji. Spacer po lwowskim 
Rynku zakończyliśmy odpoczynkiem w miejscowych 
kawiarenkach oraz smakowaniem kawy oraz lodów, 
po czym udaliśmy w kierunku kaplicy Boimów oraz 
Bazyliki Archikatedralnej znajdującej się tuż obok 
Rynku na placu Katedralnym.  

Katedra pw. Najświętszej Marii Panny zwana 
jest popularnie Katedrą Łacińską jest świątynią, 
w której w roku 1656 król Jan II Kazimierz, przed 
obrazem matki Bożej Łaskawej złożył śluby lwowskie, 
obierając Matkę Bożą za patronkę i Królową Polski. 
Treść ślubów była przyrzeczeniem walki z najazdem 
szwedzkim, aż do zwycięstwa oraz ślubowaniem roz-
szerzenia praw obywatelskich szlachty i polepszenia 
bytu chłopów i mieszczan. Autorem tekstu ślubów 
lwowskich był św. Andrzej Bobola. W roku 1677 
chrzest w katedrze otrzymał król Polski Stanisław 
Leszczyński. Katedra jest jednym z najcenniejszych 
zabytków architektury gotyckiej na Ukrainie. Fun-
dację świątyni przypisuje się polskiemu królowi Kazi-
mierzowi Wielkiemu. W środku znajdują się wspa-
niałe organy z 1839 r., barwne witraże, niezwykłe 
malowidła na sklepieniach i wiele tablic pamią-
tkowych nawiązujących do historii miasta. Wśród 
kaplic   znajdujących   się  wewnątrz   warto  wymienić: 
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kaplicę  arcybiskupa  Bilczewskiego, kaplicę Matki 
Boskiej Częstochowskiej z marmurowym  grobowcem  
komendanta Lwowa – generała Pawła Grodzickiego, 
kaplicę Zamoyskich i najpiękniejszą renesansową kap-
licę Kampianów. Witraże katedralne wykonali wielcy 
polscy artyści, m.in. Józef Mehoffer i Jan Matejko. Na 
jednej ze ścian wisi tablica poświęcona twórcom pol-
skiego harcerstwa – Oldze i Andrzejowi Małkowskim, 
którzy w roku 1911 we Lwowie założyli pierwszą na 
ziemiach polskich drużynę harcerską. Na zewnątrz 
natomiast znajdują się dwie tablice poświęcone wiel-
kim Polakom: Tadeuszowi Kościuszce w 100-lecie jego 
śmierci i papieżowi Janowi Pawłowi II, który odwiedził 
Lwów w 2001 r. Na ścianie absydy katedry wiszą na 
łańcuchach dwie kule kamienne z czasów oblężenia 
Lwowa w 1672 r.  W tym dniu mieliśmy także zaszczyt 
uczestniczyć w  Mszy św. odprawionej w Katedrze przez 
ks. dra Jerzego Żytowieckiego, proboszcza parafii pw. 
św. Bonifacego we Wrocławiu, towarzysza naszej 
podróży i pielgrzymki. 

Tuż przy Katedrze znajduje się renesansowa 
kaplica rodziny Boimów. Jej bogato zdobiona 
rzeźbami elewacja nad wejściem i kolorowe wnętrze 

zachwycają turystów odwiedzających Lwów. Kaplica 
została   wzniesiona   przez   pochodzącego  z  Węgier  
bogatego kupca Jerzego (György) Boima, który przy-
był do Rzeczypospolitej razem z królem Stefanem 
Batorym. Kaplicę wybudowano na terenie przyka-
tedralnego cmentarza, która służyła jako grobowiec 
rodziny Boimów. Dziś jest jedyną pozostałością 
dawnego cmentarza.  

Kolejnym miejscem w planie wycieczki była 
dzielnica żydowska, znajdująca się w sąsiedztwie 
Starego Miasta i zamieszkiwana przez społeczność 
żydowską do II wojny światowej. Centralnym pun-
ktem dzielnicy była synagoga „Złota Róża” zbudo-
wana w 1582 r., spalona i w końcu wysadzona przez 
Niemców. Do dziś zachowała się tylko jedna ściana 
budynku oparta o gęstą zabudowę sąsiednich ulic. Na 
pustym placu społeczność żydowska planuje stworzyć 
centrum kultury żydowskiej. Tuż obok ruin synagogi 
znajduje się urokliwy placyk z widokiem na krużganki 
Arsenału Miejskiego, którego początki sięgają XV w. 
oraz restauracja z  kuchnią żydowską i wnętrzem ozdo-
bionym fotografiami przedwojennego Lwowa. Na za-
kończenie dnia udaliśmy się do restauracji „Na rogu” 
na wieczór integracyjny, mieszczącej się w pobliżu 
kościoła Bernardynów. Spędziliśmy go bardzo przy-
jemnie, przy muzyce na żywo, tańcach i obfitym 
jedzeniu. 

Drugi dzień wycieczki także przeznaczony był 
na zwiedzanie Lwowa. Najważniejszym punktem pro-
gramu tego dnia było zwiedzanie Cmentarza Łycza-
kowskiego wraz z Cmentarzem Obrońców Lwowa – 
świętego, niezwykle ważnego dla Polaków miejsca 
pochówku wielu zasłużonych dla Polski ludzi kultury, 
nauki i polityki. Cmentarz ten jest najstarszą, zaby-
tkową nekropolią Lwowa i jedną z  najstarszych 
w Europie, położoną na malowniczych wzgórzach 
wśród specjalnie zaprojektowanego starego drzewo-
stanu, tworzącego cmentarne aleje. Najstarsze nagro-
bki pochodzą z XVIII w. Na niektórych zachowały się 
rzeźby Antona, Jana i  Leopolda Schimserów oraz Ha-
rtmana Witwera, a także Tomasza Dykasa, Abla Marie 
Periera, Leonarda Marconiego, Juliana Zachariewicza, 
Parysa Filippiego, Cypriana Godebskiego, Tadeusza 
Barącza, St. R. Lewandowskiego, St. K. Ostrowskiego, 
Juliana Markowskiego i innych. Wśród wielu 
znakomitych Polaków swoje miejsce spoczynku 
znaleźli tam: poeta i działacz polityczny – Seweryn 
Goszczyński, polski historyk – Piotr Chmielowski, 

Katedra pw. Najświętszej Marii Panny we Lwowie 
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sławny obrońca reduty nr 54, upamiętniony w wier-
szu Adama Mickiewicza „Reduta Ordona” – Julian 
Konstanty Ordon, polski ekonomista, chemik, inżynier 
i przedsiębiorca – Stanisław Szczepanowski, twórca 
„Sokoła” – Antoni Durski, autor Katechizmu polskiego 
dziecka – Władysław Bełza, historyk – Karol Szaj-
nocha, arcybiskupi ormiańscy Izaak Isakowicz i Sa-
muel Stefanowicz, najwybitniejsza polska poetka, pi-
sarka i  tłumaczka – Maria Konopnicka, dramatopi-
sarka – Gabriela Zapolska, wybitny polski matematyk 
– Stefan Banach, malarz – Artur Grottger, słynny kon-
spirator i  polityk, a później długoletni przewodni-
czący parlamentu austriackiego w Wiedniu – Franci-
szek Smolka, wybitny aktor i dyrektor Teatru Lwo-
wskiego – Jan Dobrzański, rzeźbiarz – Tadeusz Barącz, 
twórca Kas Stefczyka – Franciszek Stefczyk i wielu 
innych znamienitych Polaków. 

Na Cmentarzu Łyczakowskim znaleźli także 
ostatni spoczynek żołnierze z różnych pokoleń 
walczących o niepodległość Polski. Długą listę boha-
terów zbrojnych czynów niepodległościowych spo-
czywających na Łyczakowie otwierają podkomendni  
Kościuszki - generał Benedykt Denis Kołyszko oraz 
Józef Rejchan – znany polski malarz epoki napole-
ońskiej. Na cmentarzu spoczął także zastęp powsta-
ńców listopadowych z 1830 r. W centrum ich grobo-
wej kwatery umieszczony jest symboliczny sarkofag 
dłuta Henryka Periera ze zrywającym się do lotu 
orłem i napisem: Z krwi naszej powstaną mściciele. 
Pochowany jest tam m.in. historyk August Bielowski – 
dyrektor Ossolineum. Opodal znajduje się słynna 
kwatera wojskowa zwana górką powstańców stycz-
niowych z lat 1863/1864. Spoczywa tam 230 pow-
stańców, m.in. prof. Benedykt Dybowski – światowej 
sławy zoolog, badacz Bajkału, czy Gustaw Fiszer – 
wybitny polski aktor dramatyczny, a jednocześnie 
genialny komik grający rolę Papkina w „Zemście”. Poza 
zwartą kwaterą można znaleźć groby jeszcze 
kilkudziesięciu powstańców styczniowych, wśród nich 
gen. Antoniego Jeziorańskiego oraz architekta - Józefa 
Kajetana Janowskiego, sekretarza Rządu Narodowego.  

Największą kwaterą wojskową na łycza-
kowskiej nekropolii jest Cmentarz Obrońców Lwowa, 
zwany również Cmentarzem Orląt Lwowskich. Tu 
spoczywają m.in. dowódcy obrony Lwowa z roku 
1918 i 1919 – komendant Orląt Lwowskich płk 
Czesław Mączyński, a także generałowie: Wacław 
Iwaszkiewicz – dowódca 6 Armii zwanej Galicyjską, 

który bronił Lwowa przed konnicą Budionnego, czy 
Tadeusz Rozwadowski – szef Sztabu Wojska Polskiego 
w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Znajdują się tu 
też setki grobów najmłodszych uczestników obrony 
Lwowa, m.in. 13-letniego Antosia Petrykiewicza i 14- 
letniego Jurka Bitschana. Wśród spoczywających tu 
bohaterów znajduje się także tłumackie Orlątko – 
Marian Dolais, który trzykrotnie uciekał rodzicom do 
Lwowa. Za czwartym razem mu się udało. Walczył 
i poległ w jego obronie. 

 
 
 
 

W lipcu 1919 r. utworzono  stowarzyszenie 
Straż Mogił Polskich Bohaterów we Lwowie. 
Pomysłodawcą powstania towarzystwa była Maria 
Ciszkowa, matka 18-letniego Tadeusza, rannego pod 
Zborowem, zmarłego miesiąc wcześniej w szpitalu. 
Do działania włączyła się również żona prezydenta 
Lwowa Józefa Neumanna, aktywnego obrońcy 
miasta, a także generał Jan Thullie ze Złoczowa oraz 
społeczeństwo Lwowa i Polski. Konkurs na projekt 
pomnika ogłoszono w 1921 r., a jego zwycięzcą został 
młody inżynier, student architektury Lwowskiej 
Politechniki Rudolf Indruch. Zbierając potrzebne 
finanse wybudowano etapami: kaplicę, pomnik 

Lwy na Cmentarzu Obrońców Lwowa  
przed i po „aresztowaniu” 
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lotników amerykańskich, pomnik francuskich 
piechurów, katakumby oraz  12-kolumnowy Pomnik 
Chwały,  z napisem na portyku – Mortui sunt ut liberi 
vivamus. (Umarli, byśmy mogli żyć jako wolni ludzie) 
i wejściem od strony Pohulanki, którego strzegły dwa 
lwy z wyrytymi na tarczach napisami – Zawsze wierny 
i  Tobie Polsko. Przed Pomnikiem Chwały na czoło-
wym miejscu znajduje się mogiła z umieszczonym na 
niej mieczem – Szczerbcem Chrobrego, kryjąca zwłoki 
pięciu nieznanych żołnierzy, którzy w obronie Lwowa 
zginęli na Persenkówce. Wśród grobów poległych jest 
także symboliczny grób, z którego wydobyto zwłoki 
nieznanego obrońcy Lwowa i umieszczono w Grobie 
Nieznanego Żołnierza w Warszawie. 

Podczas działań wojennych cmentarz nie uległ 
zniszczeniu, natomiast jego degradacja nastąpiła po 
włączeniu Lwowa w obszar ZSRR. Pozostałym we 
Lwowie Polakom nie wolno było o niego dbać, a wła-
dze przystąpiły do systematycznej dewastacji i profa-
nacji cmentarza. Organizowano na nim imprezy, wy-
konywano obraźliwe napisy, zniszczono schody 
pomnika Chwały, rozkradziono płyty nagrobne, splą-
drowano groby w katakumbach, rozbito tablice na 
pomnikach i zeszlifowano napisy, zniszczono pomniki 
amerykańskich lotników oraz francuskich piechurów.  
W latach 60-tych rozdzielono cmentarne lwy stano-
wiące niegdyś integralną część kolumnady Pomnika 
Chwały. Jeden trafił na Wysoki Zamek, czyli Kopiec 
Unii Lubelskiej, a drugi na ul. Dzierżyńskiego, a nastę-
pnie obok drogi na Winniki. Pozostali we Lwowie 
Polacy składali hołd lwu przeniesionemu na Kopiec 
Unii Lubelskiej, więc postawiono go przed kliniką 
psychiatryczną na Kulparkowie. W polskie święta 
teren cmentarza patrolowała milicja, a śmiałków, 
którzy próbowali oddać hołd poległym szczuto psami 
i zamykano w więzieniach. W 1971 r. przystąpiono do 
ostatecznego zniszczenia polskiego miejsca pamięci. 
Na cmentarz wjechały „bratnie” spychacze. Znisz-
czono dwanaście kolumn otaczających pomnik 
Chwały, który próbowano zburzyć stalowymi linami 
podczepionymi do sprzętu, a których nie udało się 
rozbić. W akcie desperacji ostrzelano napisy na 
pylonach. Zaorano groby i przysypano je gruzem 
z rozbitych kolumn, który posłużył też do budowy 
pomnika Lenina we Lwowie. Pamiątką po czarnym 
dniu Cmentarza Obrońców Lwowa jest zniszczona 
podstawa jednego z pylonów. Nad katakumbami 
umieszczono zakład kamieniarski i wypasano tu 

krowy. W 1991 r. po uzyskaniu przez Ukrainę niepo-
dległości rozpoczęto pierwsze starania o przy-
wrócenie szacunku miejscu pochówku polskich 
żołnierzy. W 1989 r. pracownicy polskiej spółki „Ener-
gopol”, która pracowała na terenach przy budowie 
gazociągu Urengoj-Użhorod oraz elektrowni atomo-
wej rozpoczęli półlegalne prace porządkujące cmen-
tarz. Współpraca z Ukraińcami nie była jednak łatwa. 
W grudniu 1995 r. władze Lwowa zakazały prowa-
dzenia dalszych prac, wyrażając tylko zgodę na res-
taurację pomników lotników amerykańskich i Piechu-
rów francuskich. Na cmentarz nie mogły jednak 
wrócić lwy, problemem był także Szczerbiec umiesz-
czony na płycie Mogiły Pięciu z Persenkówki. Do 
porozumienia doszło dopiero w 2005 r., w którym 
uroczyście przy współudziale przedstawicieli obu 
państw otwarto cmentarz. W grudniu 2015 r. Mini-
sterstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło 
radosną wiadomość o uzyskaniu pozwolenia na pono-
wne ustawienie lwów przed pomnikiem Chwały. 
O powrót rzeźb zabiegała polska Fundacja Dziedzi-
ctwa Kulturowego oraz Towarzystwo Opieki nad 
Grobami Wojskowymi we Lwowie. Po 45 latach roz-
łąki, odarte z polskiego godła, herbu Lwowa oraz 
napisów na tarczach – Zawsze wierny i  Tobie Polsko, 
lwy znów stanęły razem, lecz niestety, Rada Obwo-
dowa we Lwowie zdecydowała o usunięciu „symbolu 
polskiej okupacji Lwowa”. Lwy na razie usunięte nie 
zostały, lecz zapakowano je w obrzydliwe paździe-
rzowe paki, które co jakiś czas zrywa wichura lub roz-
bierają Polacy. To „straszliwe” zagrożenie dla Ukra-
ińców jest dziś monitorowane i pilnowane przez 
policję. Tak wygląda polsko – ukraińskie „pojednanie”. 

Cmentarz  Obrońców Lwowa nazywany jest 
także Cmentarzem Orląt, gdyż spośród pochowanych 
tam prawie 3000 żołnierzy większość to młodzież 
szkół średnich i wyższych oraz inteligencja. Jest to 
miejsce dla Polaków święte, Polskie Campo Santo 
i Panteon Wiecznej Chwały. Ukraińcy muszą w końcu 
zrozumieć, że stawianie Polakom przeszkód nie od-
niesie skutku. Polacy o nim nie zapomną nigdy. Bę-
dzie trwał lub ciągle powstawał od nowa niczym 
Feniks z popiołów, bo jak to pięknie opisał Kornel 
Makuszyński: Cmentarz lwowskich bohaterów nie jest 
miejscem ponurym, gdzie się łzawe odprawia 
zaduszki: jest to pole chwały, łąka życia, na które 
spod ziemi, spod darni grobów, jak przeczyste źródło 
bije promienisty blask, jak to gniazdo orłów, co 
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jarzącymi patrzą się oczyma, czy żyje wśród nas to, co 
oni zbudzili krzykiem serc i szczękiem oręża. Na tym 
dziwnym cmentarzu czasem tylko oczy napełniają się 
łzami, ale dusze napełniają się dumą, bo na tym 
dziwnym cmentarzu rośnie radość rozkwiecona 
z tego, że "żywie duch, żywie duch!". Na te groby 
powinni z daleka przychodzić pielgrzymi, aby się uczyć 
miłości Ojczyzny. Powinni tu przychodzić ludzie małej 
wiary, aby się napełnić wiarą niezłomną, ludzie 
miałkiego ducha, aby się nadyszeć bohaterstwa. A że 
tu leżą uczniowie w mundurkach, przeto ten cmentarz 
jest jak szkoła, najdziwniejsza szkoła, w której dzieci 
jasnowłose i błękitnookie nauczają siwych ludzi o tym, 
że ze śmierci ofiarnej najbujniejsze wyrasta życie. 

Po wzruszających przeżyciach na Orlętach 
powróciliśmy do centrum miasta, aby zwiedzić dziel-
nicę ormiańską, przespacerować się Wałami Hetmań-
skimi pod gmach opery, odwiedzić pomnik Adama 
Mickiewicza oraz Uniwersytet Jana Kazimierza. 

Dzielnica ormiańska jest pozostałością po Or-
mianach, utalentowanym narodzie kupieckim, który 
wniósł wielki wkład w rozwój Lwowa. Pierwsi z nich 
opuścili swoją ojczyznę w wyniku najazdu Turków 
i prześladowań. Poprzez Krym i Ruś wędrowali głów-
nie do wschodniej i centralnej Europy. Ich skupiska 
można było spotkać we wszystkich miastach dawnej 
Rzeczpospolitej. Zajmowali się handlem i pośredni-
ctwem handlowym z krajami na wschodzie. Począ-
tkowo prowadzili handel towarami orientalnymi lecz 
szybko rozwinęło się ormiańskie rzemiosło – 
złotnictwo, zdobnictwo, garbarstwo, produkcja dywa-
nów, a także polskich pasów kontuszowych! Znany 
z tolerancji religijnej Kazimierz Wielki nadał im szereg 
przywilejów handlowych i samorządowych, a kościół 
ormiański we Lwowie podniesiony został do rangi 
katedry. Lwów stał się ich nieformalną stolicą w Rze-
czpospolitej. Inteligentni i pacyfistyczni Ormianie 
szybko się asymilowali, wielu z nich nosiło polskie 
tytuły szlacheckie i  żeniło się z Polkami szybko się 
polonizując. Wielu było polskimi Patriotami. Jednym 
z nich był arcybiskup Józef Teodorowicz, którego po-
mnik mogliśmy zobaczyć w katedrze ormiańskiej pw. 
Wniebowzięcia NMP, najważniejszym osnutym mgie-
łką zapomnienia i  tajemniczości zabytku kwartału 
ormiańskiego, w czasach ZSRR zamienionym w maga-
zyn obrazów. Odzyskana i poddana obecnie pracom 
renowacyjnym robi olbrzymie wrażenie. Mroczna, 
niemal pozbawiona światła, ozdobiona ormiańskimi 

chaczkarami  oraz przepięknymi delikatnymi freskami 
malarza Henryka Rosena, zachwyca każdego turystę. 
 

 
 
 

 
Po wyjściu z katedry przeszliśmy się ulicą 

Ormiańską, dawną osią dzielnicy. Zajrzeliśmy na dzie-
dziniec katedry z XV-wiecznymi krużgankami i na-
grobkami ormiańskimi oraz przeszliśmy do Zaułka 
Ormiańskiego, czyli dziedzińca wschodniego katedry, 
z masywną XVI-wieczną dzwonnicą. Do katedry przy-
legają: pałac arcybiskupów ormiańskich oraz niewielki 
klasztor Benedyktynek ormiańskich, gdzie siostry 
prowadziły pensję dla dziewcząt słynącą z wysokiego 
poziomu nauczania. Po opuszczeniu tego pięknego 
zakątka Lwowa udaliśmy się pod Uniwersytet Jana 
Kazimierza, uczelnię założoną na bazie kolegium 
jezuickiego przez króla Polski Jana Kazimierza w 1661 r., 
jako Akademię Lwowską. W 1773 r., po pierwszym 
rozbiorze Polski, władze austriackie rozwiązały zakon 
jezuitów prowadzący Akademię Lwowską i prze-
kształcili w szkołę średnią uczącą w zakresie filozofii 

Fresk Henryka Rosena w katedrze ormiańdkiej 
i urokliwy zakątek obok katedry 
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i prawa. W 1784 r. cesarz  Józef II podpisał dyplom 
fundacyjny dla świeckiego uniwersytetu we Lwowie, 
zwanego józefińskim, sprowadzając na uniwersytet 
profesorów niemieckich i rozpoczynając w ten sposób 
proces germanizacji uczelni. Podstawowym językiem 
nauczania była łacina, a pomocniczymi – język polski 
i niemiecki.  

Po odzyskaniu niepodległości w 1919 r., pos-
tanowieniem Naczelnika Państwa, uniwersytetowi 
nadano imię założyciela – króla Jana Kazimierza.  Była 
to jedna z największych i najbardziej zasłużonych 
placówek naukowych odrodzonej Polski, gdzie wykła-
dali światowej sławy uczeni, powstawały i  działały 
słynne środowiska lwowskich uczonych, takie jak: 
lwowska szkoła matematyczna, lwowsko-warszawska 
szkoła filozoficzna, lwowska szkoła antropologiczna, 
lwowska szkoła zoologiczna, lwowska szkoła geogra-
ficzna i inne. Dokonano na niej  wiele ważnych odkryć 
naukowych i publikowano prace naukowe na świato-
wym poziomie. W roku akademickim 1922/1923 na 
uniwersytecie działało 105 katedr zwyczajnych i 16 
nadzwyczajnych oraz cztery wydziały: Teologiczny, 
Prawa, Lekarski i  Wydział Filozoficzny, z którego wyo-
drębniono dwa wydziały – Humanistyczny i Mate-
matyczno-Przyrodniczy. W 1936 r. profesor Tadeusz 
Bigo powołał przy Wydziale Prawa Uniwersytetu Jana 
Kazimierza Kurs Prawa Lotniczego UJK. Był to jedyny 
w Polsce i jeden z kilku w Europie ośrodków kształ-
cących w dziedzinie prawa lotniczego. W roku akade-
mickim 1938/1939 na uniwersytecie działało 104 
katedry. 

Po agresji Niemiec i ZSRR na Polskę, okupacji 
Lwowa przez Armię Czerwoną  i aneksji miasta przez 
ZSRR, uniwersytet do końca 1939 r. funkcjonował 
według polskich przedwojennych programów. 
W latach 1939-1941 NKWD aresztowało  kilkudzie-
sięciu polskich pracowników naukowych uniwer-
sytetu. Spośród 68 aresztowanych 31 zostało zamor-
dowanych. Szacuje się, że z przedwojennej kadry nau-
kowej Uniwersytetu Jana Kazimierza zostało zamor-
dowanych 49 profesorów, co stanowiło aż 46,5% ich 
pierwotnego stanu. W następnych latach uniwersytet 
został zukrainizowany i zsowietyzowany. Wprowa-
dzono sowiecki system organizacji i kształcenia. 
Nowe programy miały służyć „dobru komunistycznej 
ojczyzny”. Zwolniono polskich pracowników nau-
kowych, a na ich miejsce sprowadzono  Ukraińców 
z Kijowa i Charkowa. Do rekrutacji wprowadzono 

także kryteria społeczno-polityczne oraz narodo-
wościowe, ograniczające dostęp do studiów Polakom, 
a preferując Ukraińców i Żydów. W latach 50-tych XX 
w. podczas kolejnego etapu zacierania obecności 
kulturowej Polaków na Kresach i reorganizacji życia 
miejskiego i kulturalnego Lwowa, z biblioteki daw-
nego Uniwersytetu Jana Kazimierza ukradziono, wy-
niesiono i zniszczono około 2000 cennych ekipo-
natów, głównie starodruków, rękopisów, książek, 
medali i innych. Po trzecim co do wielkości (po 
Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie Jagie-
llońskim) ośrodku naukowym i akademickim, naj-
większej uczelni we Lwowie w okresie dwudzie-
stolecia międzywjennego, jednym z najważniejszych 
ośrodków życia kulturalnego II Rzeczypospolitej 
pozostał jedynie przejęty po Sejmie Galicyjskim 
monumentalny, neorenesansowy  gmach ozdobiony 
rzeźbami Marconiego, Rygiera, Barącza i Trem-
beckiego, w którym mieści się dziś Uniwersytet im. 
Iwana Franki. 

Ostatnie ścieżki we Lwowie poprowadziły nas 
wzdłuż Wałów Hetmańskich pod gmach eklektyk-
cznego Teatru Wielkiego, zaprojektowanego przez 
dyrektora lwowskiej Szkoły Przemysłowej, prof. 
Zygmunta Gorgolewskiego. Usytuowany w centrum 
Lwowa, zamykający perspektywę bulwarowej osi 
Wałów Hetmańskich, jest jednym z najpiękniejszych 
i najbardziej charakterystycznych  dla miasta budowli,  
która wyglądem oraz dekoracjami malarskimi i rzeź-
biarskimi nawiązuje do sztuki teatralnej. Rzeźby 
alegoryczne autorstwa Stanisława Wójcika przed-
stawiają Poezję i Muzykę po lewej, Sławę i Fortunę 
w centrum oraz Komedię i Tragedię – po prawej. 
Figury Muz na attyce są autorstwa Juliana Markow-
skiego, Tadeusza Wiśniowieckiego, Tadeusza Barącza, 
Juliusza Bełtowskiego i Antoniego Popiela. Budowa 
teatru trwała w latach 1897-1900.  Zasklepiono 
koryto Pełtwi, a na nowatorskim fundamencie żelbe-
towym zaprojektowanym przez inż. Jana Boguckiego 
wzniesiono ściany z cegły i kamienia. Przy projekto-
waniu i budowie teatru uwzględniono 114 przepisów 
przeciwpożarowych i budowlanych. Urządzenia 
maszynowe teatru wykonała fabryka maszyn i wago-
nów z Sanoka. W październiku 1900 r.  odbyło się 
uroczyste otwarcie teatru w obecności gości hono-
rowych – Henryka Sienkiewicza, Ignacego 
Paderewskiego, Henryka Siemiradzkiego, prezydenta 
miasta Godzimira Małachowskiego, namiestnika 
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Leona Pinińskiego, marszałka krajowego Stanisława 
Badeniego oraz delegacji praskiej z burmistrzem 
Vladimirem Šrbem i byłym dyrektorem Narodowego 
Divadla – Františkiem Adolfem Šubertem. Odegrano 
hymny: polski, austriacki i czeski. Prezydent Lwowa 
Godzimir Małachowski przed inauguracją zwrócił się 
z apelem do członków rady miejskiej: aby jawili się 
(...) w strojach polskich, a dla  wszystkich  obowiązuje 
strój galowy.  Po mszy w Katedrze Łacińskiej poświę-
cenia gmachu teatru dokonał lwowski arcybiskup 
katolicki obrządku ormiańskiego Izaak Mikołaj 
Isakowicz w obecności m.in. pastora Grafla i rabina 
Ezechiela Caro. Widownia teatru mieściła 1200 osób. 
Znajdowały się tam również reprezentacyjne dwie 
loże prosceniowe pierwszego piętra: cesarska z oso-
bnym wejściem i marszałkowska – obie z salonami 
i odrębnymi toaletami. Przepięknym elementem 
wnętrza teatru jest główna kurtyna – dzieło malarza 
Henryka Siemiradzkiego, która zaprezentowano 
pierwszy raz w 1901 r. podczas popołudniowego 
spektaklu. Dziś niestety bardzo trudno jest zobaczyć 
to dzieło turystom przyjeżdżającym z Polski. Przed II 
wojną światową w gmachu teatru działały trzy sceny: 
dramatyczna, komediowa i operowa.  

Polskie drogi we Lwowie zawsze prowadzą do 
pięknego, neoklasycystycznego pomnika Adama 
Mickiewicza, odsłoniętego w 1904 roku na dawnym 
placu Mariackim (obecnie plac Mickiewicza). Po 
rozstrzygnięciu konkursu, na który wpłynęło 28 
projektów, wybór padł na projekt lwowskiego 
rzeźbiarza Antoniego Popiela. Projekt przedstawiał  
postać Mickiewicza u stóp kolumny oraz unoszącego 
się nad nim skrzydlatego geniusza. Kolumnę wieńczył 
pozłacany znicz. Trzon kolumny zbudowano z granitu, 
który sprowadzono z Włoch. Ze względu na trudne 
warunki geologiczne spowodowane płynącą pod 
ziemią Pełtew, pomnik posadowiono na trzynastu 
palach. Brązowe elementy pomnika zostały odlane 
w wiedeńskich zakładach Teodora Serpeka. Wysokość 
pomnika wyniosła 21 m, zaś figury Mickiewicza 3,30 
m. Monument w oryginalnej formie przetrwał 
nieuszkodzony do dziś. W 2006 r. odrestaurowano 
go. Koszty prac pokryto ze środków polskich dar-
czyńców. Uprzątnięto teren wokół pomnika, przepro-
wadzono niezbędne prace konserwatorskie i zamon-
towano cztery reflektory. Dziś jest to miejsce zawsze 
odwiedzane przez Polaków,  pod  którym  robi  się  
pamiątkowe  zdjęcia.  

Adam Mickiewicz – polski poeta, działacz 
polityczny, publicysta i tłumacz, obok Juliusza 
Słowackiego i Zygmunta Krasińskiego uważany za naj-
większego poetę polskiego romantyzmu i literatury, 
zaliczany do grona Trzech Wieszczów, jeden z naj-
ważniejszych na skalę europejską, ma swoje pomniki 
w wielu miejscach na świecie. Przemierzając ziemie 
dawnej Rzeczpospolitej mogłam w tym roku zobaczyć 
je w Grodnie, Nowogródku, Mińsku, Lwowie, Kołomyi 
i Stanisławowie. Jego pomniki, nie licząc dzisiejszej 
Polski, znajdują się także w Paryżu, Wilnie, Odessie 
i w wielu innych miastach Europy. Pomimo wojen, 
zmian państwowości i systemów politycznych 
przetrwały, bo bez wątpienia był to wielki obywatel 
ówczesnego świata. Jak uniwersalnym i ponad-
czasowym był człowiekiem, obdarzanym nowsze-
chnym szacunkiem, świadczy fakt, że pierwszą próbę 
zorganizowania w jego domu rodzinnym w Nowo-
gródku muzeum mu poświęconego, lub chociażby 
biblioteki jego imienia, podjęli  w 1920 r. bolszewicy 
i to wówczas, gdy po wygranej Bitwie Warszawskiej 
Wojsko Polskie gnało ich na wschód. 
 

Świrz 

 

 
 

W sobotę, 7 września, opuściliśmy Lwów 
udając się w drogę do Stanisławowa. Na trasie 
przejazdu zatrzymaliśmy się w Świrzu, u bram nie-
czynnego i mocno zaniedbanego XVI-wiecznego zamku 
Świrskich, Cetnerów i gen. Bora – Komorowskiego. 
Zamek zbudowany został przez książąt Świrskich z Ro-
manowa, a przebudowany później dla kasztelana 
halickiego Aleksandra Cetnera, wg projektu  lwowskie-
go  architekta  Pawła  Grodzickiego, autora  wcze-
śniejszego królewskiego arsenału we Lwowie. Po 
śmierci  ostatniego  z  rodu   Świrskich  w  bitwie  pod  

Zamek w Świrzu 
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Zborowem – rotmistrza Pawła Świrskiego, zamek 
przejął zasłużony ród kresowy Cetnerów.  Uszko-
dzony w 1649 r. w trakcie rebelii kozackiej Chmiel-
nickiego XV-wieczny zamek obronny Aleksander 
Cetner przekształcił w renesansowo – barokowy 
obiekt mieszkalno  – obronny.  

Położony niezwykle malowniczo, na wzgórzu 
z śladami otaczającej go niegdyś fosy zamek, zacho-
wał do dziś okazały most (niegdyś zwodzony), którym 
wjeżdżało się przez główną bramę na pierwszy 
dziedziniec otoczony skrzydłami mieszkalnymi.  Znaj-
duje się tam również mniejszy dziedziniec gospo-
darczy. Obiekt ma swoją wielką historię, zapoczą-
tkowaną w 1427 r. i odnotowaną w kronikach wizytą 
króla Władysława Jagiełły. Atakowany dwukrotnie 
przez Turków w XVII w. obronił się i w niezmienio-
nym stanie przetrwał do 1914 r., kiedy wraz z mias-
teczkiem spłonął podpalony przez wycofujące się 
wojska rosyjskie. Na przełomie XIX i XX w. właścicielką 
zamku została Irena z Wolańskich Pinińska, która była 
żoną  hrabiego Roberta Lamezana-Salinsa, spoloni-
zowanego Austriaka, generała Jego Wysokości Cesa-
rza Franciszka Józefa, a następnie Wojska Polskiego. 
Odrestaurował on świrską rezydencję i udostępniał 
zwiedzającym, o czym można przeczytać w przerwo-
jennym polskim przewodniku. Po jego śmierci w roku 
1930 ostatnim właścicielem zamku został zięć gene-
rała, podpułkownik WP Tadeusz Komorowski, póź-
niejszy generał „Bór” – komendant Armii Krajowej.  
Warto też dodać, że pod Świrzem odbyła się w lipcu 
1944 r. jedna z nielicznych bitew w ramach akcji 
„Burza” z wycofującymi się Niemcami  

Po II wojnie światowej w zamku przez 30 lat 
mieściła się szkoła i internat dla traktorzystów, po 
czym w połowie lat 70-tych  rozpoczęła się „reno-
wacja”, która trwa do dzisiaj. Za każdym razem, gdy 
tam jestem, nie widzę żywej duszy oprócz space-
rujących kur, gęsi i kaczek. Zamek jest zamknięty, 
a jego stan techniczny się nie zmienia. Szkoda, że nic 
się tu nie dzieje, bo jest to naprawdę okazała budo-
wla i  na zewnątrz dobrze zachowana, z resztkami 
niegdyś pięknego, a obecnie bardzo zaniedbanego 
parku ze starodrzewem. Ciekawostką zamku jest 
epizod związany z  radzieckim serialem o przygodach 
Trzech Muszkieterów. Zamek świrski odgrywał w nim 
z powodzeniem rolę siedziby francuskiego króla 
Ludwika XIII. Tuż obok zamku przy drodze, stoi  zabyt- 

kowa cerkiew, która przez kilka wieków była 
kościołem katolickim pw. Trójcy Świętej i Wniebo-
wzięcia NMP. Ufundowali go bracia Andrzej i Marcin 
Świrscy w roku 1484 jako drewniany, wraz z Utwo-
rzeniem tu parafii. Na zewnętrznej ścianie kościoła 
widoczna jest mozaika przedstawiająca scenę 
zesłania Ducha Świętego. Po II wojnie światowej 
zamieniono go na magazyn. Z kościoła tego dawni 
mieszkańcy Świrza uratowali obraz Matki Boskiej, 
który przywieźli ze sobą do Gierałtowa w powiecie 
bolesławieckim. Można go dziś podziwiać w gierał-
towskim kościele. 

 

Halicz 
 

Pierwsza pisana wzmianka o wielkim 
(w ówczesnej skali) grodzie halickim pojawiła się 
w roku 898 w kronice węgierskiej, z czasów gdy 
plemiona madziarskie podbijały dawną rzymską 
Panonię, po drodze przebywając również w Haliczu. 
Był to już wówczas znaczący gród, leżący na 
handlowym szlaku prowadzącym z Kijowa przez 
ziemie polskie do Ratyzbony. W najstarszej i najważ-
niejszej staroruskiej kronice Nestora – Powiest 
wremiennych let – znajduje się pod rokiem 981 
kolejna wzmianka o wyprawie księcia Włodzimierza 
na Lachów i zajęciu przez niego Przemyśla, Czer-
wienia i innych grodów. Grody te po śmierci księcia 
Jarosława Mądrego w 1054 r. znalazły się na obsza-
rach późniejszego księstwa halickiego, jednego 
z najważniejszych średniowiecznych księstw ruskich, 
które powstało po podziale dzielnicowym Rusi  
Kijowskiej.   Od  1199 r. Halicz  był   stolicą  Rusi 
halicko-wołyńskiej i jednym z największych jej miast. 
Na początku XIII wieku znalazło się ono na krótko pod 
berłem króla Węgier Andrzeja II, a później ruskiego 
księcia   Daniela   Halickiego,  który   w  Haliczu  osiadł  
w  1238 r. Podbity i zniszczony w 1241 r. przez od-
działły mongolsko-tatarskie Batu-chana Halicz, zmusił 
Daniela do przeniesienia stolicy księstwa do Chełma. 
Czasy jego panowania były szczytowym momentem 
w dziejach Rusi halicko-włodzimierskiej. W Królestwie 
Polskim Halicz znalazł się po śmierci ostatniego 
księcia halicko-włodzimierskiego Jerzego Trojde-
nowicza i w 1349 r. objęty we władanie przez 
polskiego króla Kazimierza Wielkiego. Odbyło się to 
nie w wyniku podbojów, lecz na mocy prawa dzie-
dzicznego,   po  bezpotomnej  śmierci  Trojdenowicza.   
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Po   krótkotrwałym   (1370-1387)   podporzą-
dkowaniu tych ziem Węgrom po śmierci Kazimierza 
Wielkiego, Jadwiga Andegaweńska ostatecznie przy-
łączyła je w 1387 r., do Królestwa Polskiego. W roku 
1367 książę Władysław Opolczyk lokował Halicz na 
prawie magdeburskim. Utworzono wtedy także arcy-
biskupstwo rzymskokatolickie przeniesione następnie 
do Lwowa, zaś w 1370 r. prawosławne.  Znacząca rola 
Halicza w tym regionie skończyła się XIV w., gdy jej 
rolę przejął Lwów oraz założenie w latach 1650 - 1662 
pobliskiego Stanisławowa, chociaż jeszcze w XVI i pie-
rwszej połowie XVII wieku miasto położone nad 
Dniestrem było znaczącym ośrodkiem handlowym, 
przez które przebiegał szlak handlowy wiodący ze 
Lwowa do Mołdawii. Miasteczko miało mury 
obronne, baszty i ratusz, a także fortecę, aż do czasu 
zniszczenia go przez wielokrotne najazdy Tatarów, 
Kozaków i Turków. W czasach I Rzeczypospolitej 
Halicz był miastem królewskim i należał podobnie jak 
cała  ziemia halicka do województwa ruskiego. Po 
I rozbiorze Polski w 1772 roku znalazł się w zaborze 
austriackim i pod koniec XIX wieku był już tylko 
niewielkim miastem pogrążonym w stagnacji. Po 
I wojnie światowej, w II Rzeczpospolitej, znalazł się 
w powiecie i województwie stanisławowskim.  Prze-
wodnikiem po Haliczu był młody Ukrainiec, człowiek 
o ogromnej wiedzy i bardzo rzetelny w relacjo-
nowaniu historii polsko-ukraińskiej. Po doświa-
dczeniach z przewodniczką we Lwowie wzbudził moje 
prawdziwe uznanie i nadzieję na nasze dobre 
sąsiedzkie relacje. Opowiedział historię Halicza 
i oprowadził po centrum miasteczka oraz zamku 
Kazimierza Wielkiego, stojącym na górującym nad 
miastem wzgórzu. W centrum miasta zatrzymaliśmy 
się pod pięknym pomnikiem Daniela Halickiego, 
a następnie udaliśmy się pod cerkiew Narodzenia 
Pańskiego, która powstała prawdopodobnie w XIII w. 
Na przestrzeni wieków wielokrotnie plądrowana 
i niszczona, jak również przebudowywana, przetrwała 
i została wpisana na listę pamiątek architektury 
Ukrainy. Tuż obok cerkwi zobaczyć można ciekawą 
makietę przedstawiającą zabudowę średnio-
wiecznego Halicza. Szczególne miejsce w dziejach 
Halicza zajmuje historia zamieszkujących to miasto 
Karaimów, odrębnej wspólnoty wyznaniowej, która 
wyodrębniła się z judaizmu w VIII stuleciu, przyj-
mując za podstawę wiary Pięcioksiąg Mojżesza 

i odrzucając żydowski Talmud. W Haliczu zachowało 
się kilka związanych z tą społecznością zabytków.  

Pierwsza w pełni wiarygodna wzmianka 
o Karaimach w Haliczu pochodzi z 1578 r., kiedy to 
otrzymali oni przywileje od króla Stefana Batorego. 
Od tego momentu prawdopodobnie istniała w Hali-
czu także drewniana kienesa (karaimski dom mo-
dlitwy), która spłonęła w 1830 r. W 1836 r. posta-
wiono na jej miejscu kienesę murowaną. Zniszczona 
w 1913 r. i odbudowana w dwudziestoleciu między-
wojennym została 1985 r. ponownie całkowicie zbu-
rzona, ponieważ na jego miejscu planowano 
wzniesienie dziewięciopiętrowego budynku. Po zakoń-
czeniu II wojny światowej większość przedstawicieli 
społeczności karaimskiej opuściła Halicz i przeniosła się 
na tereny objęte nowymi granicami Polski. Do dnia 
dzisiejszego nieopodal Halicza we wsi Załukiew Zacho-
wał się cmentarz karaimski z licznymi nagrobkami 
z  hebrajskimi inskrypcjami. Resztki pamiątek, jakie 
zachowały się po karaimskiej społeczności mogliśmy 
zobaczyć w  Muzeum Karaimów, które mieści się 
w jednym z  zachowanych karaimskich domów. Zgro-
madzono tam  zachowane  przedmioty z kienesy hali-
ckiej i  łuckiej: Pismo Święte, zwoje Tory, księgi, pie-
częcie karaimskiej gminy duchownej w Haliczu, zbiory 
z archiwów rodzin karaimskich Halicza i Łucka, takie 
jak zdjęcia rodzinne i świadectwa ukończenia szkół, 
przedmioty użytku codziennego i wiele innych 
pamiątek kultury duchownej i materialnej.  

Po wyjściu z muzeum udaliśmy się na spacer 
po XIX-wiecznym żelaznym moście nad Dniestrem, 
zaprojektowanym przez konstruktora z Krakowa F. 
Zaliniewskiego. Zbudowali go i sfinansowali Polacy 
w ramach budowy połączenia kolejowego  Lwów – 
Stanisławów – Kołomyja – Czerniowce. Wspaniałe 
miejsce, z którego można zobaczyć piękną panoramę 
rozlewającego się szeroko w tym miejscu, lecz bardzo 
płytkiego w tym roku Dniestru. Tuż przy wejściu na 
most znajduje się kolumna upamiętniająca Agenora 
Gołuchowskiego, honorowego obywatela Halicza, 
który przyczynił się do budowy pierwszego drew-
nianego mostu w tym miejscu oraz tablica pamią-
tkowa poświęcona założycielom Towarzystwa Żeglugi 
Parowej na Dniestrze, w osobach Bronisława 
Słoneckiego i Kazimierza Nawarskiego. Ostatnim 
elementem halickiej przygody z historią było wejście 
na górę zamkową,  gdzie znajdują się XV-wieczne ruiny 
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zamku króla Kazimierza Wielkiego. Przebudowany 
w XVII w. przez Franciszka Corazziego z  Awinionu na 
nowoczesną  twierdzę starostów halickich i mocno 
uszkodzony przez Turków w 1676 r. oraz częściowo 
rozebrany przez Austriaków w 1796 r. pozostał ruiną 
do czasów współczesnych. Odrestaurowano go nieco 
w ostatnich latach, ale wejście do środka jest zam-
knięte, natomiast z wzgórza zamkowego można po-
dziwiać rozległą panoramę Halicza i błękitną wstęgę 
Dniestru. 

 

 
 
 
 

Stanisławów 
 

Stanisławów założony został w pobliżu wsi 
Zabłotowo w widłach rzeki Bystrzycy Nadwórnia-
ńskiej i Sołotwińskiej przez starostę halickiego, póź-
niejszego hetmana koronnego polnego Andrzeja 
Potockiego i rozbudowanego przez Stanisława Re-
werę Potockiego. Lokację dla miasta na prawie mag-
deburskim zatwierdził w 1663 r. we Lwowie król Jan 
Kazimierz. Stanisławów był siedzibą Potockich, którzy 
nadali miastu również swój herb Pilawa. Pierwotnie 
pomyślany jako twierdza do obrony Rzeczypospolitej 
przed najazdami Tatarów, zbudowany według naj-
lepszych wzorów francuskich w ciągu zaledwie 
sześciu lat, był przystosowany do zamieszkania, 
w miarę  wygodny,  ale  także   solidnie   wzmocniony 
systemem fos i wałów ziemnych. Stanowił trudny do 
zdobycia obiekt. Nie zdobyli go Tatarzy, Kozacy i  Tur-
cy, ale nie wytrzymał konfrontacji z Austriakami, którzy 
go rozebrali. Po obwarowanym zamku z  sześcioma 
basztami został zaledwie fragment nasypu i resztki 
muru, które można odnaleźć na tyłach obecnej 
katedry grekokatolickiej. 

W Stanisławowie zatrzymaliśmy się przy 
hotelu „Nadija”. Czekał tam na nas Pan Michał 

Dejnega, znany w Stanisławowie malarz i dyrektor 
Muzeum Sztuki w Kolegiacie, który zgodził się być 
naszym przewodnikiem. Pierwsze kroki skierowaliśmy 
na dawny polski cmentarz. Położony był przy ulicy 
Sapieżyńskiej i liczył sobie  ponad dwieście lat. 
Znajdowały się tam nagrobki – dzieła sztuki rzeź-
biarskiej mistrzów stanisławowskich, lwowskich, 
wiedeńskich i  innych. Figury Jana Bębnowicza, Ma-
riana Antoniaka, Juliana Markowskiego, Antona 
Szimzera, które zostały bestialsko zniszczone i  bezpo-
wrotnie zaginęły. Cmentarz był zapisem historii 
Polski, rycerskiego etosu Stanisławowa, starszym od 
cmentarza łyczakowskiego (1786 r.) i kijowskiego 
(1834 r.) Był pomnikiem kultury narodowej, cudowną 
galerią sztuki i miejscem spoczynku wielu zasłużonych 
osób – powstańców listopadowych, styczniowych, 
działaczy kultury polskiej, rusińskiej, ormiańskiej 
i niemieckiej. W latach 70-tych XX-tego stulecia 
komunistyczne władze ukraińskie przystąpiły do jego 
likwidacji. Najpierw został barbarzyńsko zdewasto-
wany, splądrowany, zbezczeszczony i  zrównany 
z ziemią. Zamknięto go 25  kwietnia 1974 r. i rozplan-
towano większość grobów. W roku 1980 uchwałą 
rady miasta podjęto decyzję o całkowitej  likwidacji 
cmentarza. Wjechały buldożery, zniszczono starą 
aleję wiodącą na cmentarz, wyrąbano wysokie pira-
midalne topole, które rosły po obu stronach alei oraz 
wyburzono kaplice. Dziś na jego terenie urządzono 
park rekreacji i rozrywki oraz wybudowano teatr oraz 
hotel „Nadija”. Dziwny to park, w którym pozo-
stawione nieliczne groby sąsiadują z ławkami, gdzie 
spotykają się rodzice z dziećmi i zakochani. Wymie-
szano sacrum z profanum, chyba nie po to, aby przy-
pominać, że walce równające cmentarną ziemię 
wymieszaną z ludzkimi kośćmi mieliły je na białą 
mączkę, którą później zasłany był cały cmentarz. 
Barbarzyństwo nie do pomyślenia w  Polsce, w każ-
dym cywilizowanym, a także pogańskim  świecie, 
w którym prochy ludzkie były i są świętością. Po roku 
2000  z inicjatywy Rady Ochrony Pamięci Walk i Mę-
czeństwa wybudowano symboliczną mogiłę pow-
stańców narodowych oraz krzyże dla uczestników I i II 
wojny światowej.  

 

Z cmentarza przeszliśmy do Rynku, serca 
Stanisławowa. Zaplanowany został jako kwadratowy 
plac o pierzejach wyznaczających cztery strony świata 
z wpisanym w niego polskim Krzyżem Walecznych. 
W każdym rogu postawiono jedną świątynię: kościół 

Tablica upamiętniająca założycieli  
Towarzystwa Żeglugi Parowej na Dniestrze 
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rzymskokatolicki, kościół obrządku grekokatolickiego, 
kościół ormiański i synagogę, dając tym samym znak 
o równouprawnieniu Polaków, Rusinów, Ormian 
i Żydów. Centralnym punktem stanisławowskiego 
Rynku jest ratusz przebudowany w latach 30-tych XX w. 
Kanciasty i surowy w zestawieniu z otaczającymi go 
kamieniczkami i świątyniami jest wątpliwą ozdobą 
tego miejsca.  

 
 

 

Z Rynku udaliśmy się pod kolegiatę pw. 
Najświętszej   Marii   Panny,  najważniejszej świątyni 
katolickiej Stanisławowa, będącej równocześnie farą. 
Andrzej Potocki budując fortecę rozpoczął w tym SA-
mym roku wznoszenie drewnianego rzymskokato-
lickiego kościoła parafialnego. Budowę murowanej 
kolegiaty ukończono w 1703 r. i ulokowano w niej 
szkołę tzw. „Kolonię Akademii Krakowskiej”, która 
przez długie lata należała do kapituły kolegiackiej. 
W 1718 r. przeszła pod zarząd jezuitów, a  w cztery 
lata później uzyskała status kolegium. W stanisła-
wowskiej kolegiacie Henryk Sienkiewicz w Trylogii 
umieścił scenę Mszy żałobnej po śmierci płk. Michała 
Wołodyjowskiego, podczas której padły znane 
Polakom słowa wypowiedziane z ambony przez ks. 
 Kamińskiego - Panie pułkowniku Wołodyjowski!!!... 
Dla Boga, Panie Wołodyjowski! Larum grają..... 
Modlił się w niej również przed obrazem św.  
Sebastiana poeta Franciszek Karpiński. We wnętrzu 
świątyni znajdowały się cztery posągi portretowe 
najbardziej wpływowych Potockich, a także tablica 
pamiątkowa poświęcona dwusetnej rocznicy śmierci 
młodego Stanisława Potockiego pod Wiedniem, która 

jako jedyna ocalała. Nie dotrwały naszych czasów 
krypta i sarkofagi ze szczątkami rodu Potockich.  

Po zajęciu miasta przez Sowietów sarkofagi 
rozbito, bezczeszcząc prochy i pamięć zmarłych. Nie 
wiadomo co dokładnie stało się z prochami założycieli 
Stanisławowa, czy zostały wymiecione na ulice Mia-
sta, czy też gdzieś je przeniesiono. Po II wojnie świa-
towej Polacy zmuszeni do opuszczenia miasta, rato-
wali co mogli z barokowego wyposażenia wnętrza 
świątyni wywożąc potajemnie skarby kultury o bez-
cennej wartości. Pozostałe przedmioty znajdujące się 
w kościele rozszabrowano i  poniszczono. Z  kościoła 
zrobiono magazyny, warsztaty stolarskie, spawalnicze 
itp. Dopiero w roku 1980 kościół odremontowano 
i urządzono w nim muzeum sztuki, które do dziś fun-
kcjonuje. Świątynia do dziś nie została zwrócona 
wspólnocie katolickiej. W sąsiedztwie kolegiaty obej-
rzeliśmy dawny  neobarokowy klasztor i kościół oo. 
Jezuitów, w którym mieści się obecnie grekokatolicka 
cerkiew katedralna pw. św. Trójcy i eparchia UCP KP. 
Odwiedziliśmy także dawny kościół ormiański pw. 
Niepokalanego Poczęcia NMP w charakterystycznym 
niebieskim kolorze z pozłacanymi kopułami zmie-
niony również na cerkiew greko-katolicką. Następnie 
dotarliśmy do Placu Mickiewicza, na którym stoi 
pomnik wieszcza z 1898 r. dłuta Tadeusza Błotni-
ckiego. Idąc ulicami miasta podziwialiśmy stanisła-
wowskie budynki, zieleń, w tym pasaż Gartenbergów, 
dawną ulicę Sapieżyńską, popularną „stumetrówkę”, 
aby na koniec zwiedzania miasta dotrzeć do siedziby 
Potockich składającej się z kilku budynków i uloko-
wanej na  rozległym i bardzo zaniedbanym terenie. 
Stojący po lewej stronie od bramy wejściowej stary 
pałac  jest  najstarszym  budynkiem w mieście, pozba- 

 
 

Kolegiata w Stanisławowie 

Narodowe czytanie w Pałacu Potockich 
w Stanisławowie 
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wionym architektonicznych dekoracji i podpartym  
przyporą.  Na  jego tragiczny wygląd oraz stan techni-
czny miały wpływ nie tylko komunistyczne władze, 
ale także Austriacy, którzy urządzili w nim szpital 
wojskowy oraz prywatny właściciel – ukraiński oliga-
rcha. Od 2017 r. pałac jest własnością miasta, które 
planuje umieszczenie tam muzeum krajoznawczego. 
Przygnębiające odczucia po wizycie w siedzibie 
załużonych dla miasta założycieli złagodziło nieco 
zorganizowane na powietrzu pod namiotem „Naro-
dowe Czytanie” polskich nowel. Na tegorocznej liście 
lektur znalazły się nowele Elizy Orzeszkowej, Marii 
Konopnickiej, Bolesława Prusa, Bruno Schulza, Wła-
dysława Reymonta, Stefana Żeromskiego, Henryka 
Sienkiewicza i Henryka Rzewuskiego. Na zakończenie 
pobytu w Stanisławowie, pożegnaliśmy się z naszym 
sympatycznym przewodnikiem Panem Michałem 
Dejnegą i udali na kolację do restauracji „Mularowych”. 
 

Tłumacz 
 

Elżbieta Niewolska 
 

Następnego dnia wyruszyliśmy do Kołomyi, 
gdzie zatrzymaliśmy się w „Pisance” – wygodnym 
hoteliku, stojącym obok znanego Muzeum Pisanki. 
Podzieleni na grupy: kołomyjską i tłumacką rozpo-
częliśmy realizowanie planu sentymentalno-rodzin-
nego. Grupa tłumacka odjechała rankiem do Tłuma-
cza, aby stamtąd rozjechać się dalej po okolicznych 
miejscowościach. W Tłumaczu tradycyjnie przywitali 
nas w kościele miejscowi parafianie, na czele z nieza-
wodnymi paniami – Sławą Fuczenko i Wirą Woro-
szczuk. Przed Mszą św. zaplanowaną na godzinę 
12.30 przyjęto nas gorącą kawą i herbatą oraz smako-
witymi ciastami. Po Mszy św. odprawionej przez ks. 
Artura Zauchę, w której uczestniczył także Jura Hanu-
szkiewicz, zajmujący się dokumentowaniem historii 
ziemi tłumackiej mieliśmy chwilkę, aby poro-
zmawiać, po czym osoby zainteresowane odwie-
dzeniem rodzinnych stron swoich przodków rozje-
chały się do okolicznych wiosek: Nadorożnej, Oknian, 
Żywaczowa, Hostowa i  Hryniowiec. Relacje z tych 
odwiedzin spisali i znajdują się one w dalszej części 
artykułu. Osoby, które pozostały w Tłumaczu również 
udały się na poszukiwanie domów rodzinnych swoich 
przodków.  Zmęczeni  spotkaliśmy  się  w domu Sławy 
Fuczenko, która przygotowała, jak zwykle, smakowity 

poczęstunek, czyli gołąbki i pierogi, które tak 
niebiańsko  smakują  tylko w Tłumaczu.   
 

 
 

 

Kołomyja 
 

 

Ryszard Saczyński 
 

W drodze ze Stanisławowa do Kołomyi sta-
rałem się  przypomnieć sobie wszystkie znane mi 
z dzieciństwa i późniejszych lat informacje o tym 
mieście oraz zdarzenia opowiadane mi przez babcię 
i mamę. Podróż moja miała charakter sentymentalny, 
gdyż z miastem tym związały się losy moich bliskich, 
którzy przeżyli w nim zarówno chwile przyjemne, jak 
i bardzo smutne, a nawet tragiczne. Byłem ogromnie 
ciekaw, czym takim było to miejsce, że moi bliscy 
(babcia, mama, ciotka i wujkowie) przez całe życie, 
przy każdej okazji powracali wspomnieniami do lat 
młodości w nim spędzonej. 

Do Kołomyi przybyliśmy wieczorem. 
Większość uczestników naszej wycieczki została za-
kwaterowana w hotelu „Pisanka”. Pozostałą część ze 
względu na ograniczoną liczbę pokojów  ulokowano 
w pobliskim hotelu „Diamond de Luxe”. Po zakwa-
terowaniu się uczestnicy, czujący się jeszcze na siłach, 
pomimo już późnej pory udali się na nocne zwie-
dzanie miasta. Powróciliśmy zadowoleni, ale zmę-
czeni i udaliśmy się od razu na spoczynek. Nastę-
pnego dnia rano po zbiórce przed hotelem poszliśmy 
na  śniadanie  do  restauracji  „Impreza”, mieszczącej   
 

Elżbieta Niewolska i Jura Hanuszkiewicz 
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się  obok  hotelu. Chodziliśmy tam na śniadania przez 
cały nasz pobyt w Kołomyi. Po śniadaniu poszliśmy 
spacerem w kierunku kościoła pw. św. Ignacego 
Loyoli na Mszę św. odprawianą o godz. 10.00 
w języku polskim.  

 

 
Po przybyciu do kościoła myślami powracałem do 
czasów znanych mi z opowiadań mojej mamy, babci 
i ciotki, związanych z ich   udziałem  w   odprawianych   
w tym kościele przedwojennych Mszach św. Moi 
bliscy modlili się tu, przyjmowali sakramenty chrztu 
św. i bierzmowania oraz przystępowali do Pierwszej 
Komunii. Do dzisiaj zachował się obrazek z Pierwszej 
Komunii Św. mojej mamy, przyjmowanej w tym 
kościele 29 maja 1937 r. Przed wojną do ostatnich dni 
sierpnia 1939 r. o  godz. 11.00 odbywały się tam bar-
dzo uroczyste Msze św., na które ulicami miasta do 
kościoła maszerował 49 Huculski Pułk Strzelców 
stacjonujący w  Kołomyi. Żołnierze w pięknych pelery-
nach i kapeluszach zajmowali całą środkową nawę. 
Na rozpoczęcie Mszy św. wojskowa orkiestra grała –
Mazurka Dąbrowskiego, a na zakończenie pieśń –
Boże, coś Polskę, którą śpiewali wszyscy zgromadzeni. 
Msze św. odbywały się zgodnie z ceremoniałem 
wojskowym i uczestniczyli w niej także harcerze oraz  
cała kołomyjska patriotyczna młodzież. Szczególnie 
dużo było młodych dziewcząt. Wiadomo – za mun-
durem panny sznurem. 

Msza św. rozpoczęła się o godz. 10.00. 
Celebrował ją pielgrzymujący z nami nasz opiekun 
duchowy ks. dr Jerzy Żytowiecki. Rozpoczęliśmy oczy- 

wiście śpiewem – Kiedy ranne wstają zorze  –
Franciszka Karpińskiego, jakże naszym sercom 
bliskiemu, bo przecież pochodzącemu z tych stron. 
Przed wojną w Kołomyi stał jego pomnik. Jaka szkoda, 
że już nie istnieje. Na zakończenie ks. Jerzy został 

poproszony o  poświęcenie tornistrów dla 
miejsco-wych dzieci z polskiej szkoły. Po Mszy 
św. odbyło się spotkanie z rodakami, którzy 
uważają się za Polaków, a nie Polonię, bo jak 
twierdzą nigdzie stąd nie wyjeżdżali, znikąd do 
Kołomyi nie przyjechali i żyli tutaj przez cały 
czas. Podczas swojego wystąpienia poinfor-
mowałem zgromadzonych n/t działalności 
naszego Ogólnopolskiego Oddziału Kołomyjan 
„Pokucie”, przedstawiając nowe władze i cele 
działania Oddziału po jego reaktywacji. 
Następnie głos zabrał pan Włodzimierz Hułaj -  
prezes Polskiego Towarzystwa Kulturowego 
imienia Adama Mickiewicza w Kołomyi. 
Przedstawił on również cele, jakie są realizo-
wane przez Towarzystwo w celu zachowania 

kultury i języka polskiego, szczególnie przez młode 
pokolenie Polaków mieszkających w Kołomyi. Potem 
głos zabrała pani Stanisława Kołusenko prezes Towa-
rzystwa Kultury Polskiej „Pokucie” w Kołomyi. Przed-
stawiła informację n/t Towarzystwa oraz sytuację 
polskiej szkoły, której jest dyrektorem. Po spotkaniu 
w kościele rozpoczęliśmy zwiedzanie Kołomyi z panią 
przewodnik Irenką Hułaj, Polką mieszkającą w Koło-
myi, absolwentką KUL w Lublinie. Posiadała ona 
bardzo dobrą znajomość i dużą wiedzę historyczną  
dotyczącą miasta oraz całego Pokucia. Pani Irenka 
jest również nauczycielką w Szkole Polskiej 
w Kołomyi. 

Kołomyja liczy obecnie ok. 60 tys. miesz-
kańców, przed wojną było ich ok. 40 tys. Społe-
czeństwo miasta było bardzo zróżnicowane kultu-
rowo i wyznaniowo, gdyż zamieszkiwali je oprócz 
Polaków głownie Żydzi, Ukraińcy, Ormianie, Niemcy, 
Czesi i Słowacy. Na chwilę odpoczynku zatrzymaliśmy 
się w Parku Miejskim, gdzie pod pomnikiem Adama 
Mickiewicza wykonaliśmy wspólną fotografię. Pomnik 
ten po renowacji przetrwał do dzisiaj od czasów 
przedwojennych. Następnie udaliśmy się pod  dawny 
kościół parafialny pw. Wniebowzięcia Najświętszej 
Marii Panny, obecnie cerkiew św. Jozafata, obok 
której znajduje się odbudowana przez Ukraińców 
dzwonnica. Zażywając chwiki odpoczynku wysłu-

Centrum Kołomyi 
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chaliśmy  interesującej historii kościoła i dzwonnicy,  
opowiadanej przez panią Irenkę. Nastepnie 
w miejscu, w którym przed wojną stał pomnik Józefa 
Piłsudskiego, a obecnie znajduje się pomnik Tarasa 
Szewczenki, opowiedziałem znaną mi z pamiętników 
mojej babci historię związaną z tym miejscem.  

Babcia Maria Wankiewicz w swoich zapiskach 
zanotowała, że na tym placu w  dniu  29 sierpnia 
1939 r. wieczorem został zwołany wiec. Zebrała się 
bardzo duża liczba osób pragnących dowiedzieć się 
czegoś o sytuacji naszego kraju w związku ze zbli-
żającą się wojną z Niemcami. Na wiecu przemawiał 
prezydent Kołomyi i poseł na Sejm II RP – Pan Józef 
Sanojca (wujek Józefa Sanojcy, członka naszego 
Oddziału Kołomyjan). Prezydent informował, że do 
wojny nie powinno dojść, gdyż prowadzone są 
rozmowy pokojowe z  Niemcami, a gdyby nawet do 
niej doszło, to my Polacy jesteśmy na tyle przygo-
towani, że potrafimy ojczyznę obronić. Wiec zakoń-
czył się okrzykiem – Niech żyje Polska i niech żyje 
Rydz Śmigły. Następnie odśpiewano patriotyczne 
pieśni, takie jak – Nikt nam nie zrobi nic, bo z nami 
jest marszałek Śmigły Rydz, Hymn Polski, i zakoń-
czono pieśnią F. Karpińskiego – Wszystkie nasze 
dzienne sprawy. Po zakończeniu wiecu wszyscy 
spokojnie udali się do swoich domów. 

Następnie zatrzymaliśmy się przed dawnym 
gmachem Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”,  
przy którym nasunęły mi się przyjemne wspomnienia, 
znane z opowiadań babci, mamy i ciotki. To tutaj 
chodziły na zajęcia sportowe, a ciotka Olga Wankie-
wicz osiągała świetne wyniki sportowe na zawodach 
gimnastycznych. Tam też moja mama i ciotka grały 
w siatkówkę. Obecnie gmach jest nieużywany przez 
Ukraińców i ulega ciągłemu niszczeniu. A szkoda, bo 
to piękny obiekt. Moja babcia napisała w swoich 
pamiętnikach o tragicznej historii, jaka wydarzyła się 
na boisku „Sokoła”. Otóż pewnego dnia, kiedy szła do 
rynku Niemcy spędzili tu ludzi napotkanych na ulicy, 
aby byli świadkami egzekucji dokonanej na kilkunastu 
chłopcach w wieku 15-16 lat, którzy byli podejrzani 
o dokonanie sabotażu podczas prac na polu przy 
młocce zboża. Sprowadzili również ich rodziców. 
Widok dla zgromadzonych był wstrząsający, zwłasz-
cza dla matek, które miały dzieci w wieku tych 
chłopców. Egzekucje w Kołomyi były na porządku 
dziennym, szczególnie w gettach żydowskich, których 
w Kołomyi było aż trzy. Do tych gett polscy harcerze 

donosili żywność narażając się na śmierć. Znajdowały 
się  tam przecież ich koleżanki i koledzy oraz znajomi. 
Późnym wieczorem, ci którzy jeszcze czuli się na siłach, 
udali się na nocny spacer po Kołomyi. Poszliśmy nad 
dawny staw Ramlera, gdzie w okresie zimowym było 
lodowisko i przy akompaniamencie muzyki młodzież 
jeździła na łyżwach. Była też tam kawiarnia, do której 
chodziła moja mama, ciotka i wujkowie. 

Następnego dnia, we wtorek 9 września, po 
całodziennym zwiedzaniu części pętli huculskiej powró-
ciliśmy do Kołomyi na wieczorną Mszę św. o godz. 
18.00, którą sprawował ks. Jerzy Żytowiecki. Msza św. 
ofiarowana była w intencji naszych krewnych, spoczy-
wających na cmentarzu polskim w Kołomyi oraz na 
innych cmentarzach polskich na Pokuciu, a także 
w intencji uczestników naszej wycieczki – pielgrzymki. 
Po Mszy św. pani dyr. Kołusenko zaprosiła nas na 
spotkanie do polskiej szkoły im. Stanisława Vincenza –
wybitnego polskiego prozaika i eseisty, miłośnika 
i znawcy Huculszczyzny i Pokucia. 

 

 
 
 
 

Wieczorem w drodze powrotnej do hotelu 
przechodziłem obok dawnej siedziby gestapo. Z tym 
budynkiem wiązały się tragiczne wspomnienia naszej 
rodziny, które znałem z opowiadań mamy i mojej 
babci, a dotyczyły one mojego dziadka Józefa Wan-
kiewicza, księgowego w Ubezpieczalni Społecznej 
w Kołomyi. Dziadek ze względu na biegłą znajomość 
języka niemieckiego i rosyjskiego prowadził po 
nocach nasłuchy radiowe i nanosił na mapkach sytu-
ację wojenną na froncie dla  nieznanej nam do dzisiaj 
organizacji. 10 lutego 1944 r. o godz. 22.00 w naszym 
domu przy ul. Tarnowskich 118 została przepro-
wadzona przez gestapo bardzo szczegółowa rewizja 
i choć niczego nie znaleziono (w domu ukryte było 

Spotkanie w polskiej szkole im. Stanisława Vincenza 
w Kołomyi 
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radio) dziadka aresztowano. W tym czasie aresz-
towano wiele osób oraz brano zakładników. Dziadek 
więziony był w więzieniu gestapo naprzeciwko ich 
siedziby, skąd prowadzany był przez miesiąc na prze-
słuchania. 11 maca 1944 roku Niemcy wywieźli 
wszystkich więźniów na cmentarz żydowski i dokonali 
ich egzekucji przez rozstrzelanie z broni maszynowej. 
Dziadek jako jedyny był rozstrzelany z  pistoletu. 
Cmentarz żydowski znajdował się niedaleko więzienia 
gestapo i był idealnym miejscem dla przepro-
wadzenia masowych egzekucji. W miejscu, gdzie 
dzisiaj znajduje się metalowy płot było murowane 
ogrodzenie, przy którym Niemcy mogli ustawiać 
więźniów do rozstrzelania, nie powodując rozrzutu 
pocisków na ulicę. Dziadka mama odnalazła dopiero 
po wkro-czeniu sowietów, w dniu swoich urodzin 
4 kwietnia 1944 r., po ekshumacji dokonanej na 
cmen-tarzu. Ciało dziadka znajdowało się na samym 
wierzchu stosu ofiar i  nosiło liczne ślady pobicia, 
zwłaszcza na plecach. 

 
 
 
Zwiedzanie Gimnazjum im. Króla Kazimierza 

Jagielończyka (tak szkoła nazywała się w okresie 
międzywojennym) było dla mnie i dla dwóch kole-
żanek z Fundacji Ormian  –  Pani Marii Ochanowicz-
Tarasiuk i Teresy Ohanowicz (uczestniczek wycieczki) 
bardzo ważnym punktem w  programie zwiedzania 
Kołomyi. Postanowiliśmy odwiedzić je indywidualnie 
na drugi dzień rano przed wyjazdem na pętlę 
huculską i przed rozpoczynającymi się zajęciami 
lekcyjnymi w szkole. Nie tylko z zewnątrz ale również 
w środku. W tym gimnazjum ostatnim dyrektorem 
był dziadek pań Ohanowicz, prof. Stanisław Boroń. 
Tam też uczyli się moi krewni. Dzięki bardzo sympa-

tycznej pani dyrektor, Ukraince, udało nam się 
zwiedzić je i wymienić ciekawe interesujące nas info-
rmacje. Na korytarzu, na drugim piętrze, znajdowało 
się tableau, na którym do dzisiaj zachowała się 
informacja o ostatnim przed wojną dyrektorze pol-
skiego gimnazjum, dziadku towarzyszących mi pań. 
W tableau jednak błędnie podano informację, że 
prof. Boroń był zamordowany przez miejscowe 
NKWD. Jest to oczywiście nieprawdziwa informacja, 
ponieważ profesor zginął w niemieckim obozie 
koncentracyjnym w Majdanku. Mnie dodatkowo 
gimnazjum interesowało jeszcze z punku widzenia 
jego funkcji pełnionej podczas II wojny światowej, 
jako szpitala wojennego dla oficerów Luftwaffe. Po 
klęskach odnoszonych przez Niemców na froncie 
wschodnim, głównie pod Stalingradem, pod koniec 
1942 r. i na początku 1943 r. utworzony został w całym 
budynku gimnazjum szpital. Przywożono do niego 
początkowo rannych oficerów lotników z Luftwaffe, 
a później jeszcze Włochów. W związku z brakiem 
personelu medycznego Niemcy zaczęli dodatkowo 
zatrudniać personel polski, a nawet lekarza żydow-
skiego. Moja mama Dioniza Wankiewicz przed wojną 
ukończyła  harcerskie  kursy  medyczne  sanitariuszek 

 
 

Fragment cmentarza żydowskiego,  
na którym odbywały się niemieckie egzekucje 

Dzwonnica przy dawnym kościele parafialnym 
p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii 

Panny, obecnie cerkiew św. Jozafata 
 



Zeszyty Tłumackie 2(64)2019 r. 
 

19 
 

dla harcerek i biegle porozumiewała się w języku 
niemieckim. Po pozytywnej weryfikacji podstawo-
wych wiadomości sanitariuszki i dodatkowym 
przeszkoleniu, została zatrudniona w tym szpitalu, 
jako pielęgniarka asystująca przy operacjach chirur-
gicznych. Praca tam była bardzo wyczerpująca, 
szczególnie po klęsce Niemców pod Stalingradem, 
ponieważ transporty z rannymi przybywały w dzień 
oraz w nocy i często wymagały natychmiastowej 
interwencji chirurgicznej. Pod koniec wojny kiedy 
Armia Czerwona znalazła się pod Kołomyją, Niemcy 
zaczęli szpital ewakuować, zabierając rannych 
nadających się do transportu. Ciężko rannych pozo-
stawili w szpitalu dając im śmiertelne zastrzyki ze 
strychniną. Następnie szpital polali benzyną i pod-
palili. Mama razem z personelem medycznym miała 
się również ewakuować, ale dzięki uprzejmości leka-
rza naczelnego, który pozwolił opuścić jej szpital, aby 
pożegnała się z rodziną, ewakuacji udało się jej 
uniknąć. Obecna pani dyrektor gimnazjum historię 
szpitala wojennego również znała. Naocznym świad-
kiem płonącego budynku był też członek naszego 
Oddziału pan Józef Sanojca. Zwiedzanie tego gimna-
zjum wywarło na mnie niesamowite wrażenie, kiedy 
chodziliśmy korytarzami na kolejnych piętrach i oglą-
daliśmy gabinet pani dyrektor. Miałem wtedy przed 
oczami obraz sal operacyjnych i sal chorych, który 
znałem z opowiadań mamy. Próbowałem ten obraz 
odtworzyć i wyobrazić sobie moją mamę, jako 
kilkunastoletnią dziewczynę, pracującą w tym szpita-
lu. Zwiedzanie było dla nas tak interesujące, że 
spóźniliśmy się na zbiórkę uczestników wycieczki, 
która miała udać się autobusem w dalszą drogę. Na 
szczęście poczekali na nas i wszystko skończyło się 
jedynie małą reprymendą ze strony pani pilot Ewy. 
Przed wyjazdem na pętlę huculską pojechaliśmy 
jeszcze na krótko na miejscowy cmentarz rzymsko-
katolicki, by ci, którym nie udało się odnaleźć grobów 
swoich biskich, mogli zapalić znicze gdzieś pod 
krzyżem. Do tych osób należałem również ja. Nie 
udało mi się odnaleźć grobu moich pradziadków 
Bazylego i Karoliny Wankiewiczów (z domu Turzań-
skiej) oraz grobu mojego rozstrzelanego dziadka 
Józefa Wankiewicza. Cmentarz jest strasznie zdewa-
stowany pomimo prowadzonych prac renowacyj-
nych. W tym samym dniu zwiedziliśmy także piękny 
dworzec kolejowy w Kołomyi, z którego nasi 
przodkowie odjeżdżali po raz ostatni w nieznane, do 

nowej Polski. Moja rodzina opuściła Kołomyję 
ostatnim transportem w marcu 1946 r. 

Wyjeżdżając już do Polski w środę 11 września 
przez Lwów, myślami byłem jeszcze w Kołomyi. 
Starałem się tam zobaczyć jak najwięcej, a to czego 
nie udało mi się zobaczyć ze względu na ograniczenie 
czasowe przywołać z opowieści bliskich i poukładać 
w całość. Wydaje mi się, że znalazłem odpowiedź na 
pytanie, dlaczego to miasto było tak kochane i fascy-
nujące dla moich bliskich i dlaczego tak często powra-
cali wspomnieniami do tamtych lat. Pokucie wraz 
z jego stolicą Kołomyją, pomimo tragicznych chwil 
w okresie wojennym, zrobiło na mnie bardzo przy-
jemne wrażenie i było godne tych pięknych wspo-
mnień moich bliskich. Teraz wiedziałem co utracili 
i czego tak bardzo żałowali. 

 

 

 

 

 

Cmentarz w Kołomyi. Krzyż „Rodakom poległym za 
wolność narodu” ufundowanym  przez 

Towarzystwo „Gwiazda” 31.07.1907 roku 
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Mój Tłumacz 
 

Elżbieta Tomaszewska 
 

Do podróży do Tłumacza przygotowywałam 
się, takie teraz  odnoszę wrażenie, całe moje życie. Do 
tej pory żyłam wspomnieniami mojej Babci Marii 
Matejkowej, mojej Mamy i jej siostry Cioci Krysi. 
Kresowe wspomnienia moich Najbliższych zawsze 
dzieliły się na dwa okresy -  do 17 września 1939 r. i na 
to, co wydarzyło się po tej dacie. Do 17 września 
szczęśliwa rodzina, żyjąca wśród wielonarodowej 
kresowej  społeczności, ze swoimi marzeniami, tak jak  

śp. moja Mama, matu-
rzystka 1939 r. o studiach 
prawniczych na Uniwer-
sytecie we Lwowie. I data 
graniczna, wkroczenia  
Armii Czerwonej do Tłu-
macza, aresztowanie 
mojego Dziadka Andrzeja 
Matejko  –  wówczas 
komendanta  Policji, –  
wraz z jego współpraco-
wnikami i wieloma zac-
nymi obywatelami Tłu-

macza. Wszyscy oni znaleźli swój kres w obozie 
w Ostaszkowie i w kaźni twierdzy twerskiej. 

Zwiedzając Lwów, Stanisławów, czy Kołomyję 
miałam świadomość, że odkrywam na nowo te 
miasta tak żywo opisywane przez moich Bliskich. 
Pomimo, że tak niewielu Polaków mieszka we 
Lwowie, polskość widać i czuć na każdym kroku. Nie 
zburzyła jej nawet, całkiem urocza pani przewodnik 
po Lwowie, która na każdym kroku podkreślała 
ogromne zasługi zaborcy austriackiego w rozwoju 
miasta. Kresowianie wiedzą swoje i nie trzeba ich 
przekonywać, kto stanowił o świetności miasta, 
a cmentarz Łyczakowski jest najlepszym przewo-
dnikiem po polskości Lwowa. Będąc tam należy 
docenić ogrom pracy duszpasterskiej Jego Ekscelencji 
Arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego i wielu księży 
wśród wiernych  parafii polskich. 

Do Tłumacza jechałam z największym niepo-
kojem. Jak znajdę to miasteczko, czy zastana rzeczy-
wistość pokryje się ze wspomnieniami mojej Mamy, 
wtedy już osoby dorosłej. Miasto wielokulturowe, 
wielonarodowe tętniące życiem z  kościołem katoli-
ckim św. Anny, cerkwią prawosławną  i żydowskim 

domem modlitwy. Kościoła już nie ma (zburzony 
w 1969 r.). Zamiast  świątyni wydzielony kawałek 
korytarza w domu kultury (zbudowanym na miejscu 
zburzonego kościoła) służący jako kaplica, miejsce 
modlitwy i odprawianej co tydzień mszy świętej  dla 
kilkunastu rodzin z polskimi korzeniami, które ostały 
się po wszystkich zawieruchach wojennych i ustro-
jowych. Odnalazłam i ze wzruszeniem patrzyłam na 
dom moich Dziadków, mojej Mamy i jej Sióstr. 
Miałam to szczęście, że mogłam wejść na podwórze 
i być wewnątrz domu. Chodziłam po ulicach i parku 
miasta. Reszta to już wspomnienia. Nie ma nie tylko 
kościoła św. Anny, synagogi, ale również budynków 
gimnazjum i liceum. Miasto robi dość przygnębiające 
wrażenie, zaniedbane, bez  większych możliwości 
pracy. Spotkaliśmy  młodych  mieszkańców Tłumacza, 
którzy   studiowali,   studiują   lub   pracują   w   Polsce. 

 
 
 

Byli bardzo otwarci i życzliwi, gotowi do pomocy 
w znajdowaniu miejsc nas interesujących.  Były też 
i momenty humorystyczne, kiedy to jeden ze star-
szych mieszkańców kategorycznie domagał się ode 
mnie, aby polskie władze pilnie skierowały do 
Tłumacza firmę w celu wyremontowania ulic w mieś-
cie – przecież to wasze miasto – argumentował. 
Rzeczywiście stan dróg i ulic nie tylko w Tłumaczu jest 
niewyobrażalnie zły. 

Odbyłam swoją pielgrzymkę i jestem z tego 
powodu bardzo szczęśliwa. Z przydomowego ogrodu 
moich Dziadków przywiozłam garść ziemi i złożyłam 
ją w grobie mojej Mamy. Dziękuję społeczności 
Kresowian we Wrocławiu, że umożliwili mi i mojemu 
mężowi udział w tej niezwykłej dla nas podróży 

Tłumacz.  Dom rodzinny Jadwigi Matejko 
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w przeszłość. Mile wspominamy i wspominać 
będziemy wszystkich uczestników wycieczki, na czele 
z Elą, Ireną i oczywiście niezrównanym gawędziarzem 
i uroczym kompanem Panem Franciszkiem. 

 

Kresowe wędrówki 
 

Stanisław Kochański 
 

Moją kolejną podróż na Kresy odbyłem we 
wrześniu 2019 r. z biurem podróży Wratislavia Travel. 
Trasy podobne  –  Halicz, Lwów, Stanisławów, Koło-
myja, Jaremcze, Worochta. Podobna grupa współto-
warzyszy podróży, niektórzy  tam urodzeni, inni tam 
poczęci, w większości urodzeni już w nowej Polsce, 
szukający śladów swoich bliskich, rzadziej najmłodsze 
pokolenie. Atmosfera na początku sztywna w miarę 
upływu czasu, wspólnych rozmów, stała się prawie 
rodzinna. Nierzadko ludzie siedzący obok okazują się 
być, jak wynika z analizy drzewa genealogicznego, 
krewnymi. 
 

 
 
 

Mój rodzinny Stanisławów (obecnie Iwanofrankivsk) 
odwiedziłem pierwszy raz w 2005 r. Na podstawie 

opowiadań najbliższych odnalazłem dom rodziców 
mojej mamy, gdzie spędziłem lata niemowlęce oraz 
dom rodziców mojego ojca. W Czarnym Lesie koło 
Stanisławowa, gdzie w sierpniu 1941 r. hitlerowcy 
zamordowali polską inteligencję, odczytałem naz-
wiska swoich krewnych. Kiedy otrzymałem propo-
zycję wyjazdu na Pokucie z członkami Stowarzyszenia 
Kołomyjan i Tłumaczan we Wrocławiu, decyzja była 
natychmiastowa. Przecież mój ojciec urodził się 
w Tłumaczu w 1919 r., a także dziadek Leon oraz jego 
rodzice. Czy odnajdę tam ślady swoich przodków? 

Zanim dotarliśmy do Tłumacza przez dwa dni 
zwiedzaliśmy Lwów. Tu moja szkolna koleżanka 
Teresa odnalazła domy swoich rodziców (z pocho-
dzenia Ormianie) przy ul. Okrężnej i Kluczborskiej 
oraz zwiedziła kościół Św. Elżbiety, gdzie była 
ochrzczona. Krótki pobyt w Stanisławowie pozwolił 
mi spojrzeć po raz kolejny na mój dom rodzinny przy 
ul Barskiej, na gimnazjum Sióstr Urszulanek, miejsce 
pierwszej pracy mojej mamy oraz na kościół NMP, 
gdzie rodzice wzięli ślub w 1942 r. Spotkałem się 
także z moim przyjacielem, artystą plastykiem, 
Michałem Dejnegą, byłym wieloletnim dyrektorem 
Muzeum Sztuki w Stanisławowie, obecnie polskim 
przewodnikiem po mieście. Wieczorem dotarliśmy do 
Kołomyi, znanej mi z tegorocznego, majowego 
wyjazdu z ogólnopolską  grupą kołomyjan.  

W następnym dniu grupa się podzieliła, część 
pozostałą w Kołomyi, większość pojechała do Tłumacza. 
Przed wjazdem do miasta zrobiliśmy wspólne zdjęcie na 
tle herbu Tłumacza. Autokar podjechał na centralny 
plac miasta pod kościół św. Anny. Jaki kościół? 
Zobaczyliśmy klasyczny budynek domu kultury z okresu 
świetności Związku Radzieckiego. Dopiero miejscowi 
Polacy, którzy przyszli nas przywitać opowiedzieli 
nam burzliwą historię tej chrześcijańskiej świątyni. 
Słuchałem jej z dużą uwagą, tym bardziej, że w niej 
był ochrzczony mój ojciec Zbigniew, a także jego 
rodzice; gdzie mszę prymicyjną miał mój kuzyn 
Czesław Tuzinkiewicz, później długoletni proboszcz 
parafii św. Doroty we Wrocławiu (dzięki niemu zacho-
wały się niektóre obrazy z  przedwojennego kościoła) 
Dla przypomnienia ta katolicka świątynia została 
wyburzona przez władzę radziecką w 1969 r. Na tym 
miejscu wybudowano kinoteatr, który w 2015 r. 
został wykupiony przez Pana Stanisławskiego i prze-
kazany miejscowym katolikom. Sam kościół sprawia 
dziwne wrażenie. Większość pomieszczeń klubowych 

Stanisław Kochański 
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i hol zaadaptowano na cele sakralne. Skromne, ale 
gustowne wnętrze wskazuje, że jesteśmy w domu 
bożym. Miejscowi Polacy przywitali nas poczęstunkiem  
–   kawą, herbatą, były też ciasta i tort. Niejako 
w rewanżu przekazano paczki z darami z Polski. 
W serdecznej atmosferze rozmów o historii i dniu 
dzisiejszym miejscowej Polonii, trwały przygotowania 
do Mszy świętej. Trochę to przypominało czasy 
pierwszych wspólnot chrześcijańskich, których 
hasłem przewodnim była jedność, miłość i wiara. Po 
mszy celebrowanej przez księdza Artura Zauchę – 
proboszcza z pobliskiego Obertyna, niektórzy poje-
chali do okolicznych miejscowości, jak Hryniowce, 
Hostów, Okniany, Żywaczów, Nadorożna, gdzie 
spodziewali się odnaleźć ślady rodzinne, a pozostali 
zwiedzali miasteczko. Nasza przewodniczka Wira 
Woroszczuk pokazała min. pozostałości polskich 
domów, budynek przedwojennego stowarzyszenia 
„Sokół” i park miejski. Ja, odnalazłem dom gdzie 
urodził się i mieszkał mój tata. Teraz w tym dużym 
parterowym budynku w ogrodzie, znajduje się  biblio-
teka miejska. Przed wyjazdem z Tłumacza spotka-
liśmy się w domu Sławy Fuczenko przy wspólnym 
stole na pierogach,  gołąbkach i ciastach wykonanych 
przez przemiłą gospodynię. Nie zabrakło też polskiej 
i ukraińskiej horyłki. Obiecaliśmy sobie, że wrócimy tu 
po raz kolejny. Pobyt w Tłumaczu zakończyliśmy 
wizytą na cmentarzu. Obejrzeliśmy dobrze zagospo-
darowany i utrzymany obiekt z wieloma kwaterami 
polskich przodków (dzięki stałej pomocy polskich 
wolontariuszy). Tu spotkała mnie osobista niespo-
dzianka, bowiem Ela Niewolska - prezes Ogólno-
polskiego  Oddziału  Tłumaczan,  pokazała  mi  grobo- 

 

wiec   rodziny   Tuzinkiewiczów  (rodzice  mojej 
Babci). Zacny pan Franciszek Marian Tuzinkiewicz był 
(o czym świadczy tablica na grobowcu) właścicielem 
młyna i elektrowni w Tłumaczu. Tu ciekawostka, 
mianowicie elektrownia pradziadka dostarczała bez-
płatnie prąd dla latarni miejskich do 1939 r. Tłumacz 
był pierwszym miastem  z  latarniami elektrycznymi. 
W  innych miastach  galicyjskich były latarnie gazowe.  

 
 
Moim zdaniem wyjazdowy dzień do Tłumacza 
i okolicznych miejscowości znaczył najwięcej dla 
wszystkich uczestników naszej wycieczki. Nie 
umniejszając atrakcyjności innych dni wyciecz-
kowych, ten „rozproszony” dzień w którym w małych 
grupach odwiedziliśmy miejsca zamieszkania naszych 
rodzin, zapamiętamy najbardziej. W czasie wycieczki 
nawiązano wiele kontaktów osobistych, co widać 
dobitnie na forach internetowych, gdzie trwa 
wymiana poglądów, wspólnych zdjęć i przyszłych 
kresowych peregrynacji.  

Wycieczka na Pokucie moim zdaniem była 
bardzo udana, głownie dzięki wzajemnej empatii jej 
uczestników, wzmocnionej subtelnym, duchowym 
wsparciem ks. dr Jerzego Żytowieckiego. Naszą 
wiedzę o Kresach rozszerzał, poza pilotką Ewą 
Wróblewską, ekscentryczny red. Franciszek Andrzej 
Magda  –   doskonały znawca Huculszczyzny. Prezesi 
stowarzyszenia Kołomyjan oraz Tłumaczan – Ryszard 
Saczyński i Elżbieta Niewolska  opracowali ciekawy 
program    zwiedzania,    który    organizacyjnie    spiął  Przed  gościnnym domem Sławy Fuczenko 

Na grobie pradziadka Franciszka Tuzinkiewicza 
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dyrektor BP Wratislavia Travel pan Mariusz 
Podgórski, zamawiając dobre zakwaterowanie 
i wygodny autokar ze znakomitym kierowcą.    

W  Hostowie 
Anna Bukowska-Jaśków 

Ci, co pozostali we wspomnieniach 
 

Kiedy byłam małą dziewczynką i spędzałam 
szczęśliwie każde wakacje i ferie na jednej z dolno-
śląskich wsi, nie mogłam się doczekać opowiastek, 
bajek i nuconych ludowych melodii dziadka Stasia. 
Wtedy jeszcze nie wiedziałam, że pochodzą z odle-
głych Kresów. Wtedy nie znałam w ogóle pojęcia 
Kresy. W miarę, jak dorastałam, dziadzio, choć bardzo 
rzadko, dodawał do swoich pogodnych historii 
wspomnienia o wygnaniu, zamordowanych rodzi-
cach, rodzeństwie, które rozdzieliła wojna. Nie rozu-
miałam, kto i dlaczego mógł pozbawić dziadka jego 
korzeni. Z tego okresu wśród rodzinnych pamiątek 
zachowało się jedno jedyne zdjęcie, przedstawiające 
jego ojca Józefa w służbie wojskowej. 

Dziadek urodził się w 1914 r. w Hostowie 
w województwie stanisławowskim i tam dorastał 
wraz z siedmiorgiem rodzeństwa. Hostów, należący 
do powiatu tłumackiego, parafia i gmina Tarnowica 
Polna, był w dwudziestoleciu międzywojennym  dużą 
wsią sołecką. Jak podają źródła, w 1921 r. zamie-
szkiwało go 1880 mieszkańców, w tym 1132 Rusinów, 
704 Polaków,  40 Żydów i 4 Niemców. W 1931 r.  
liczba mieszkańców wzrosła do 1969 osób. We wsi 
znajdował się kościół rzymskokatolicki i cerkiew 
greckokatolicka, szkoła powszechna, leśniczówka 
i dwa majątki ziemskie. Kiedy wybuchła wojna, 
dziadek został zmobilizowany do 11 Pułku Artylerii 
Lekkiej, a później od 1942 r. pracował jako robotnik 
przymusowy w zakładach pod Wiedniem. Kiedy po 
zakończeniu wojny chciał wracać do domu, dowie-
dział się, że nie ma dokąd. Od dawnych sąsiadów 
usłyszał, że ukraińscy nacjonaliści zamordowali 
w kwietniu 1945 r. jego rodziców Józefa i Michalinę 
oraz dwoje z rodzeństwa, 15-letniego Mieczysława 
i 13-letnią Michalinę. Za wschodnią granicą pozostały 
tylko dwie siostry dziadka, Maria, która wcześniej 
poślubiła Ukraińca i zamieszkała w Hostowie  oraz 
Stefania, która osiedliła się w Kołomyi. Młodszy brat 
Franciszek i siostry Bronia i Helena podzieliły los 
innych repatriantów.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ziemie Odzyskane i pamięć przeszłości 
 

Dziadek po wojennej tułaczce spotkał 
szczęśliwie brata Franciszka i trafił do jednej z ponie-
mieckich wsi na Dolnym Śląsku. Przybyło tu również 
kilka rodzin z jego kresowego Hostowa.  Tu wraz żoną 
rozpoczynał nowe życie. Jak wielu jemu podobnych, 
początkowo zamieszkiwał nowy dom z rodziną 
niemiecką. Dziadek całe życie uczciwie i z oddaniem 
pracował na roli i ciągle, jak pamiętam, wspominał 
młode lata, nie mogąc zrozumieć, dlaczego taki los 
spotkał jego bliskich i znajomych. Jak się dowie-
dzieliśmy z różnych publikacji,  w Hostowie w okresie 
1944  –   1945, nacjonaliści ukraińscy zamordowali 56 
Polaków. Z jednym z pierwszych aktów zemsty wiąże 
się poruszająca historia księdza greckokatolickiego 
Wołoszczuka (41 lat).  Otóż duchowny ten we wrze-
śniu 1944 r. wziął udział w ceremonii pogrze-bowej 
zamordowanych polskich mieszkańców Hostowa, za co 
niedługo po tym został uprowadzony przez ban-
derowców i powieszony. Z inicjatywy byłych miesz-
kańców Hostowa, m.in. pani Teresy Staworowskiej, 
z domu Markiewicz, córki przedwojennego sołtysa 
Hostowa i jej krewnych, 15.08.2010 r.  w kościele 
parafialnym w Pichorowicach na Dolnym Śląsku 
odsłonięto    tablicę     pamiątkową    ku    upamiętnieniu 
 

Pradziadek Józef Bukowski z Hostowa 
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pomordowanych z Hostowa i  okolic. A co z dwiema 
siostrami dziadka, które zostały na terenach ZSRR? 
Z nimi dziadek, niestety, nigdy się już nie spotkał. 
Natomiast w odwiedziny do Polski przyjechały ich 
dzieci, a później, w latach 90-tych wnuk jednej z nich. 
Wreszcie przyszła pora i na nas, byśmy odszukali 
miejsce lat dzieciństwa i młodości dziadka 
Stanisława… 
 

Wyprawa w nieznane 
 

We wrześniu 2019 r. wzięliśmy udział 
w pielgrzymce do Lwowa i na Pokucie, zorga-
nizowanej przez TMLiKPW, z nastawieniem na 
główny cel tego wyjazdu – odwiedziny „swoich” 
wiosek w powiecie Tłumacz. Dysponowaliśmy, jak się 
okazało, starymi numerami telefonów do rodziny na 
Ukrainie, ale po prostu wierzyliśmy, że uda nam się 
kogoś odnaleźć. Wkrótce też z pomocą przyszedł nam 
życzliwy ksiądz proboszcz z Obertyna, który „rozesłał 
wici” wśród swoich parafian i w ten sposób uprzedził 
rodzinę z Ukrainy, że ktoś z Polski wkrótce ich 
odwiedzi. Przez pierwsze dwa dni pielgrzymki 
cieszyliśmy się z całą grupą urokliwymi miejscami 
Lwowa i w ten sposób przygotowywaliśmy się 
emocjonalnie na wizytę w Hostowie. W sobotę 
zbliżyliśmy się już do „naszego” rejonu i zatrzy-
maliśmy się w Stanisławowie, spotykając jedno-
cześnie z tamtejszą Polonią. I wreszcie nadeszła długo 
wyczekiwana niedziela… W tym dniu nasza 50-
osobowa grupa pielgrzymów podzieliła się na dwie 
podgrupy – tych, którzy pozostali  w Kołomyi, którą 
ich przodkowie opuścili w 1945 r. oraz  tych, którzy 
poszukiwali śladów przeszłości w rejonie Tłumacza. 
Już w autobusie wszystkim udzielał się nastrój radości 
i wyczekiwania. Ci, którzy w Tłumaczu byli już 
wcześniej, dzielili się z nami, „zielonymi” tym, co 
czuli, kiedy pierwszy raz znaleźli się w tych miejscach, 
ale też podpowiadali, w jaki sposób dostać się do 
„swoich” wiosek. W Tłumaczu przywitaliśmy się 
z gościnnymi Polakami, oczekującymi nas w kościółku 
św. Anny, podziękowaliśmy za szczęśliwe przybycie i… 
kolejna niespodzianka. Dzięki Janeczce, która od kilku 
lat porządkuje polskie groby na cmentarzu w Tłu-
maczu, poznaliśmy życzliwego Ukraińca, mieszkańca 
Oknian, który powiedział, ze zawiezie nas do 
Hostowa. Cóż to była za podróż, rzec można… rajd. 
Droga, rzadko równa i asfaltowa wiodła przez  
Tarnowicę Polną… Kiedy zbliżaliśmy się do Hostowa, 

pan Mirosław, jak się później okazało, wójt Oknian, 
zatrzymał auto i zaproponował, byśmy zrobili sobie 
w tym miejscu zdjęcie, tak na dobry początek. Wiele 
razy wzruszał nas swoim wyczuciem sytuacji 
i wrażliwości na obcych mu ludzi, którzy przyjechali 
z bagażem przeróżnych emocji. Potem wolno prze-
jeżdżaliśmy przez wieś, mijając jej mieszkańców, 
którzy akurat wychodzili z nabożeństwa ze swojej 
greckokatolickiej cerkwi. Jak się później dowie-
dzieliśmy, cerkiew tę budowali ukraińscy mieszkańcy, 
również kuzyn Taty, już po wojnie, natomiast po 
polskim kościele nie było, niestety, nawet śladu.  

 

U Tych,  co zostali 
 

 

Dzięki panu Mirosławowi szybko trafiliśmy do 
rodziny. Od sąsiada dowiedzieliśmy się, że Iwan, syn 
Marii, siostry dziadka, który kiedyś był w Polsce, 
niestety, nie żyje. Zastanawialiśmy się, co dalej, kiedy 
zza rogu wybiegła uradowana kobieta. Jak się 
okazało, była to ciocia Luba, jego żona. Mając 
informację przekazaną przez naszego życzliwego 
obertyńskiego księdza, oczekiwała przybycia gości 
z Polski. Radość była przeogromna. Po jakimś czasie 
do cioci dołączyła jej córka Oksana oraz Nadia, inna 
kuzynka taty. Rozmowa  toczyła się wokół rodzinnych 
tematów, sytuacji w domu i w ogóle na Ukrainie oraz 
oglądaniu zdjęć i zapamiętywaniu, kto jest kim. 
Dopiero po pewnym czasie rozmowa zeszła na czas 
końca wojny i wtedy poprosiliśmy, by ktoś zapro-
wadził nas na cmentarz. To była naprawdę bardzo 
długa droga. Nie tylko dlatego, że hostowski 
cmentarz znajduje się w znacznej odległości od wsi, 
ale też dlatego, że każde z nas, jadąc tu,  miało jakieś 
wyobrażenia o spotkaniu z żywymi oraz wyobrażenia 
o wizycie na hostowskiej nekropolii. Mijaliśmy wiele 
domostw zadbanych, dopiero co stawianych, a tylko 
czasem zza nich wystawały stare chatynki czy stodoły, 
które jeszcze zdołały się oprzeć upływowi czasu. 
Wchodząc coraz wyżej, pozostawialiśmy za sobą 
w dole domostwa i zaciekawionych przechodniów.  
Gdy już opuściliśmy wieś, malowniczo usytuowaną 
pośród pagórków, odsłonił nam się widok na duży 
cmentarz. Najpierw mijaliśmy rzędy mniej czy 
bardziej  zadbanych  grobów  powojennych.  Zdarzało  
się, że na niektórych były polskobrzmiące nazwiska. 
I wreszcie w jednym z rogów cmentarza znajdował się 
zakątek z kilkoma nagrobkami dużo starszymi. Mogiły 
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porastały zewsząd trawy, a tuż obok ciągnął się 
zagajnik. Jak się dowiedzieliśmy, pierwszy z brzegu 
grób, z tablicą, na której niewidoczne już były 
nazwiska, to grób zbiorowy 4 osób z naszej rodziny – 
rodziców i dwójki rodzeństwa dziadka Stanisława. 
Najważniejsze, że pomodliliśmy się w tym miejscu, 
zapaliliśmy znicze. Nurtowało mnie jeszcze pytanie, 
czy w zagajniku spoczywają również inni polscy 
mieszkańcy Hostowa?  W tym momencie udało nam 
się jedynie dowiedzieć, że  po tragedii 1945 r., 
pozostałe osoby z rodziny załatwiły w Tłumaczu 
specjalne pozwolenie, by przenieść szczątki zamordo-
wanych na ten właśnie cmentarz. Być może w gro-
bach, nad którymi zachowały się metalowe krzyże, 
spoczywają pozostałe osoby tej tragedii? Ciekawiło 
nas, gdzie przed wojną znajdował się cmentarz 
polskich mieszkańców. Po kościele rzymskokatolickim 
nie zostało śladu. Powiedziano nam, że został 
zburzony już w czasach radzieckich, a na  jego  
miejscu  wybudowano  przedszkole,  które służy miej- 

 
 
scowym. Śladu nie było też po domostwie, w którym 
urodził się i mieszkał dziadek przed wybuchem wojny. 
Tyle  pytań,  których   nie   zdążyliśmy  zadać  podczas  
 

tego pierwszego, krótkiego pobytu… Ale wiem, że na 
wszystko przychodzi czas… Choć momentami 
przemykała myśl, że warto zadawać pytania, nagry-
wać, poszukiwać źródeł wtedy, kiedy są jeszcze 
świadkowie przeszłych zdarzeń. Na koniec naszej sen-
tymentalnej, pięknej wyprawy zrobiliśmy 
pamiątkowe zdjęcia, wzięliśmy grudkę ziemi, wymie-
niliśmy telefony z bliskimi i z rozrzewnieniem opuś-
ciliśmy te, wciąż pełne tajemnic i niewypo-
wiedzianych wprost pytań, rodzinne strony. 
 

Moja wycieczka na Pokucie   –  wrzesień 2019  
 

Maria Wasiak 
 

Lwów 

W dniach od 4 do 5 września większość czasu 
przeznaczonego na zwiedzanie Lwowa poświęciłam 
na poszukiwania starych dokumentów w Centralnym 
Historycznym Archiwum Ukrainy. Archiwum mieści 
się w byłym klasztorze Bernardynów na placu 
Soborna 3a. Miałam wcześniej zamówione dokume-
nty, które chciałabym przeglądnąć, ale można je 
dostać tylko na miejscu. W tej archiwalnej przygodzie 
wspierała mnie moja kuzynka Barbara, z którą mam 
wspólną krew po praprapradziadkach Smulskich 
i Podhorodeckich. Zamówione dokumenty dotyczyły 
Żywaczowa i Nadorożnej, które obecnie przynależą 
admini-stracyjnie do powiatu tłumackiego. Po 
wielogo-dzinnych poszukiwaniach odnotowałam 
spory sukces poszukiwawczy - udostępniono nam  –  
Alfabetyczny spis właścicieli gminy Żywaczów  i kata-
stralną mapę Nadorożnej z 1847 r. Za sfotogra-
fowanie  dokumentów trzeba było zapłacić. 

 

Żywaczów  
10 września 2019 r. był ostatnim dniem przez-

naczonym na zwiedzanie. Prawie wszyscy pojechali 
na drugą część zwiedzania pętli huculskiej, tj. Kuty, 
Szeszory i Żabie, a ja wyruszyłam w towarzystwie 
kuzynki Barbary do Żywaczowa, podążając  przez 
Obertyn, Chocimierz i Jezierzany. Droga okazała się 
krótsza niż przez Ottynię i Tłumacz, ale jej stan 
bardziej odpowiadał terenowi pod zawody crossowe. 
Po Żywaczowie oprowadziła nas rodowita żywaczo-
wianka, przemiła Luba. Mieliśmy  szczęście, bo 
mogliśmy wejść do środka i zobaczyć wnętrza nowo 
wybudowanej cerkwi prawosławnej i starego 
rzymsko-katolickiego kościoła.  

Józef Bukowski nad grobem rodziny  
zamordowanej przez UPA 
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Kościół ma już 122 lata, przetrwał czas 
wojenny i powojenny, a cerkiew w czasie działań 
wojennych została zburzona. W 1946 r. nakazem 
władz sowieckich zlikwidowano cerkiew greko-
katolicką  na Ukrainie. W zamian można było modlić 
się w cerkwiach prawosławnych i one były spadko-
biercami mienia greko-katolickiego i rzymskoka-
tolickiego. Do czasu wybudowania i poświęcenia 27 
lipca 2004 r. nowej cerkwi, budynek kościoła  
katolickiego służył mieszkańcom Żywaczowa, jako 
świątynia prawosławna. Na wyposażeniu kościoła 
katolickiego był obraz Najświętsze Serce Jezusa 
ofiarowany przez wiernych. Ku pokrzepieniu serc 
byłych mieszkańców i ich potomków, nie został on 
zniszczony i jest dalej w Żywaczowie. Przeszedł 
renowacje i znajduje się w cerkwi. Mało jest osób 
z Polski, które widziały nasz kościół od środka oraz 
stary obraz, ozdobę jego ołtarza głównego. My 
mieliśmy szczęście to widzieć i zrobić fotografię. 

 

 
 

 

 
 

 

Nadorożna  
 

Barbara Olszta 
 

Wspomnienia małego dziecka - Bronisławy 

Kłodzińskiej, urodzonej w  1936 r. 
 

Urodziłam się w czepku, w święto Matki 
Boskiej Różańcowej, w 1936 r. Nadorożna była dla 
mnie od zawsze. Byli rodzice, był dom, były siostry 
i starsze, i mniejsze. Była babcia Honorka (Kłodzińska 
z Czaplińskich). Przychodziła babcia Maria „Niemra” 
(Smulska z Żurakowskich). Och! Pilnowały porządku. 
Pamiętam w kuchni na szafce, na wykrochmalonej 
serwetce, stało wiadro z wodą do picia pod przykry-
wką. W wiadrze była chochla, obok kubek i ta niena-
ruszalna kolejność: woda chochlą do kubka, picie wy-
łącznie z kubka, a wiadro natychmiast przykryte. Po 
posiłku wszystkie naczynia i garnki były umyte 
i suszone na płocie. Wieczorem wszystko w kuchni 
pomyte, a ścierki wygotowane. 

Pamiętam, jak tato latem robił ruszt z witek 
leszczynowych na wędzarni i suszył jabłkowe krążki 
na zimę, na kompot, do przegryzania, bo cukierki 
tylko w sklepie u Żyda. Żyd częstował, ale Mama 
straszyła i nie pozwalała brać. Odpadki z jabłek 
wędrowały do beczki na ocet jabłkowy. Rodziny były 
niemal samowystarczalne. Na wiosnę, jak krowa 
dawała więcej mleka Mama robiła twaróg, który 
później smażyła z kminkiem i w lnianych woreczkach 
suszyła na strychu. W zimie okruchy tego wysuszo-
nego na kamień sera smakowały wspaniale. W zimie 
mężczyźni zbierali się po stodołach i młócili cepami 
zboże ze snopów. Pewnie był młyn we wsi, ale były 
i żarna w sieni. Były też krosna. Życie naznaczone 
biedą i głodem było jedynym życiem, jakie znałam. 
Dzieciństwo przypadło na czas wojny, a okupanci byli 
po to, żeby zabierać. 

Wczesną wiosną (17 marca 1944 r.) wymor-
dowali w naszej wsi tylu ludzi. My mieszkaliśmy 
w najodleglejszym zakątku osady u zbiegu ulic 
Cerkiewnej i Czarnoliskiej, przy lesie na Tyśmienicę. 
Tato, ostrzeżony, zdołał uciec do lasu.  Mimo strachu 
był na pogrzebie pomordowanych. Poszła z nim moja 
starsza siostra Stefka. Są na zdjęciu nad zbiorową 
mogiłą w Tłumaczu. Ukrywał się skutecznie do 17 
sierpnia, kiedy to przyszedł do wsi pogadać z sąsia-
dem o żniwach, żeby zebrane było, co posiał. 
Rodzinie trzeba było zapewnić jakikolwiek byt.  

Obraz Najświętsze Serce Jezusa z kościoła 
katolickiego w Żywaczowie 
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Nie mógł wrócić do domu na stałe, bo banderowcy 
polowali na niego. Sąsiad, Ukrainiec był z nim zżyty 
i nie uchylał się nigdy od pomocy. Niestety jego 
nastoletni pasierb, zarażony skrajnym nacjona-
lizmem, biegiem udał się do banderowców i zadenun-
cjował Tatę. Przyszli najpierw do naszego domu 
rodzinnego, niby poszukiwali broni. Ciężko pobili 
Mamę. Bardzo ucierpiała też moja trzyletnia siostra 
Stasia. Wyrzucona przezokno uderzyła plecami 
o jabłonkę. Miała przetrącony kręgosłup. Ja i większe 
siostry pouciekałyśmy. Pamiętam obolałą Mamę 
leżącą w sadzie pod drzewem. Nigdy nie wróciła do 
pełni sił. Ojca dopadli u sąsiada. Wlekli go przez drogę 
do lasu, przez obejście innych sąsiadów. Gospodyni 
Ukrainka szła od udoju, ujęła się za Tatą – zostawcie 
Kazimierza, co on wam winny, on ma tyle dzieci . 
Banderowiec wrzasnął na nią ty za Lachami i strzelił 
w jej kierunku. Przestraszona upuściła wiadra, które 
niosła i mleko się rozlało, a oni mimo to powlekli Tatę 
do lasu. Straszne popołudnie, straszna noc. Nazajutrz 
z lasu przybiegła któraś z sąsiadek ciężko przerażona. 
Zbierała coś w lesie i natrafiła na rozczłonkowane 
zwłoki mojego Taty. Krzyk, strach, biadolenie; nim 
kobiety zebrały się na odwagę, żeby tam pójść, nim 
dotarły do tego miejsca, szczątków już nie było. Nie 
sądzę, żeby zwierzęta leśne uwinęły się tak szybko. 
W lesie między Nadorożną, a Tyśmienicą były liczne 
doły, z których pozyskiwano wapień… Mój Tato, 
Kazimierz Kłodziński, torturowany i zamordowany 
w nocy z 17 na 18 sierpnia 1944 r. grobu nie ma. Mama 
została sama, ciężko pobita, z sześcioma córkami. 

Ja nie urodziłam się w czepku, jak moja 
Mama, ale los był dla mnie łaskawszy. Nie zaznałam 
wojny, o której przez długie, długie lata Mama nie 
chciała opowiadać. Nadorożna to spora wioska od 
północnego zachodu wtulona w ogromny, wilgotny 
las. Prowadząca do niej trzykilometrowa droga 
z Tłumacza nie przebiega nigdzie dalej, kończy się 
w Nadorożnej. To i dobrze, i źle. Trudny do sforso-
wania las sprawił, że główne działania wojenne ją 
ominęły. Za to banderowcy grasowali bezkarnie. Ten 
też las dał schronienie mojemu Dziadkowi przez 
ostatnie miesiące życia. Mama pamięta uciekające 
wojsko niemieckie. Brudni, zawszeni żołnierze 
rozlokowali się w ich sadzie wiosną 1944 r. Rozbierali 
się do naga i w kotle do kartofli gotowali swoje 
mundury, żeby pozbyć się pasożytów. Nie było to już 
butne wojsko. Pamięta też wojsko madziarskie 

i grudki brązowego cukru, które dawali dzieciom. 
A później katiusze przelatywały nad Nadorożną 
w kierunku Tyśmienicy. Huk, syk, błyskawice. Bali się 
strasznie, a banderowcy mordowali i przy Niemcach, 
i przy Rosjanach. Tępili ich i jedni, i drudzy, ale jakoś 
nieskutecznie. 

Jak zmordowali Dziadka, Babcia straszliwie 
bała się zostać we wsi rodzinnej. We wsi, w której 
ludzie żyli dotąd ze sobą dobrze, stanowili społe-
czeństwo. Wszystko się zawaliło. Wielu krewnych 
zamordowano już wcześniej, wielu zmarło na tyfus. 
Pomoc otrzymała od Bilińskich z Tłumacza. Byli 
skoligaceni przez moją prababcię Honoratę z Czap-
lińskich i pozostawali w bliskich kontaktach. Mieszkali 
przy ul. Słowackiego w Tłumaczu, dalej za kościołem 
św. Anny. Mieszkały tam cztery spokrewnione 
rodziny. Władysław Biliński, który był rzeźnikiem 
i jego żona Gienia Romaniuk; Emilia nazywana ciotką 
Rozą - jego starsza niezamężna siostra; Franciszka 
Bilińska, która wyszła za Marcina Kowalewskiego oraz 
Jan Biliński z żoną Eleonorą Mytnik i córką Heleną 
„Luką” Bilińską, która została nauczycielką polskiego, 
ma 92 lata i żyje we Wrocławiu. Babcię Karolinę 
z córkami ulokowano u samotnej Rozy. Wraz z nimi 
zamieszkała u Rozy Stefania Zagórska, bliska krewna, 
wdowa ze swoimi dziećmi. Mąż jej umarł na raka, 
kiedy dzieci były małe, osierocił 4-letniego Frania 
i 1,5-rocnego Kajetana. Władek Biliński zadecydował, 
żeby kobiety przyszły na zimę z krową, wiadomo – 
żywicielka. Krowa zamieszkała w szopie w ich ogrodzie. 
Mama do dziś pamięta, jak ciotka Roza przyniosła słoik 
smalcu i jak on smakował. Po śmierci ojca zaznali 
skrajnego głodu. Bilińscy okazali im wielkie serce. 

Wczesną wiosną 1945 r., kiedy jeszcze śnieg 
popadywał, zostały przewiezione radzieckim konwo-
jem wojskowym pod Stanisławów wraz z liczną grupą 
przesiedlanych na Ziemie Zachodnie. Zabrały ze sobą 
niewiele. Dwie kozy – tę, którą dostały w zamian za 
krowę, bo krowy do transportu nie pozwolono im 
zabrać, oraz „kozę” –  piecyk żelazny, bez którego 
pewnie pozamarzałyby w transporcie. Mama 
pamięta, że na pierwszym etapie wywózki, w drodze 
do Stanisławowa, jeszcze przed Tyśmienicą mijały 
rozkrzyżowane i przybite do wału zwłoki Polaka 
z tabliczką na piersi Lachy na pieski (Polacy na piaski). 
Banderowskie mordy trwały nadal. Rosyjscy żołnierze 
wyłapywali bandytów i wieszali dla przykładu. Mama 
pamięta ich trupy dyndające na telefonicznych 
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kablach z balkonów przy głównej ulicy w Stanisła-
wowie. W Stanisławowie, na czas oczekiwania na 
transport, ulokowano ich na uboczu. Koczowali przy 
torach kolejowych ze dwa tygodnie. W tym czasie, 
aby zapewnić przetrwanie sobie i dzieciom, kobiety 
gotowały dla rosyjskich sołdatów pierogi, zupę, a oni 
w zamian przynosili, co zdołali wyszabrować 
w mieście, np. mąkę, kartofle. Po frontowym jedzeniu 
żołnierze pragnęli „warieneho”. Podróż w nieznane 
była koszmarna. Zimno, głód, niewygoda w bydlęcych 
wagonach, a czasem na odkrytych lorach. Częściej 
stały niż jechały. Sprawdzał się żelazny piecyk i do 
gotowania, i do ogrzania. Dzieci siedziały przy nim 
pokulone jak kurczaki. Za cały posiłek była zwykle 
cienka zupa z lebiody, czy młodych pokrzyw 
znalezionych przy torach. Sprawdziła się również 
żywa koza. Łatwiej było ją nakarmić niż krowę, 
a mleko też dawała. Starania Babci nie uchroniły ich 
przed czerwonką.  

Dzień zwycięstwa zastał ich w trasie, bodajże 
w Głogówku. Pierwszy nakaz osiedleńczy rzucił moją 
Babcię z córkami do wsi Dzierżysławice koło 
Głogówka. Zamieszkały w domu Ślązaczki, wdowy po 
żołnierzu Wermachtu, który zginął w głębi Rosji. Obie 
wdowy wyżalały się i płakały gorzko na trzech kamie-
nnych schodkach, na progu ich wspólnego, prawem 
wojny, domu. W tym czasie przyjmujący w Głogówku 
niemiecki lekarz chciał podjąć się leczenia potur-
bowanej przez banderowców małej Stasi. Na wizytę 
trzeba było udać się do odległego 4 km miasta. 
Babcia Karolina, sama niezdrowa, kalekie dziecko 
wpakowała do drewnianego wózka z dyszelkiem, a do 
ciągnięcia wzięła piętnastoletnią córkę Stefkę. Lekarz 
chciał Stasię zatrzymać w szpitalu i operować. Nies-
tety, ku rozpaczy Stefki, Babcia Karolina nie zgodziła 
się, więc przyszło Stefce ciągnąć wózek z powrotem. 
Ciocia Stasia, mimo, że do końca życia była kaleka, 
poczynała sobie w życiu bardzo dzielnie. Po roku 
w Dzierżysławicach rodzina dostała nakaz przesie-
dleńczy do Brzezin w okolicach Grodkowa i Nysy i tam 
już zostały na stałe. Babcia Karolina nigdy nie doszła 
do zdrowia i zmarła w wieku 53 lat, rok przed moim 
urodzeniem. Wszystkie jej córki były wytrwałe, 
twarde, opiekuńcze i zaradne. 

Dwa miesiące temu pojechałam z grupą 
Kołomyjan i Tłumaczan na Pokucie. Sentyment? Nie, 
raczej ciekawość. Lwów, Stanisławów, Kołomyja – moja 

Mama nigdy tam nie była. W Tłumaczu miejsce po 
Kościele św. Anny zabudowane socrealistycznym 
kinoteatrem. W holu tej ruiny zaimprowizowany 
kościółek i niewielka grupka wiernych Polaków. 
Przeżyłam tam, na mszy, ogromne emocje, a wyjazd 
do Nadorożnej rozbił mnie na drobne kawałki. Jak 
ochłonę pojadę tam jeszcze raz, ale sama! Zarys 
wioski niewiele się zmienił, wiem to z map i opowie-
dań moich bliskich. Asfaltowa droga prowadzi tylko 
do przystanku w centrum. Od strony Tłumacza pola, 
a od strony Tyśmienicy las. Ulice wysypane wapie-
nnym tłuczniem przebiegają tak, jak kiedyś. Domy 
w obejściach przeważnie stare, trochę nowszych 
i nowobogackich, tych ostatnich najmniej. Obejścia, 
jak na całej Zachodniej Ukrainie, ogrodzone wysokimi 
„pełnymi” płotami, raczej niewielkie. Dom Dziadków 
nie istnieje. W ich obejściu nowszy, taki sprzed około 
50 lat. Obok droga w dół w stronę Czarnołoźców, po 
zachodniej stronie bujny, gęsto poszyty las. Nie 
byłam w stanie wyjść z auta i zapukać do tych ludzi. 
Bo i po co. Od dawna wiem, że mieszkają tam ludzie 
spoza przedwojennej Nadorożnej. W centrum wioski 
mieszkała siostra dziadka Kazimierza, która wyszła za 
Ukraińca, później jej córka, a teraz córka jej córki 
z synami. W Tyśmienicy mieszka też rodzina ze strony 
Smulskich. Przyjeżdżali do Polski, też gościłam ich 
w latach 80-tych. Nasze rodziny utrzymywały kontakt. 
Ten pierwszy raz tam… szukać krewnych, wpraszać 
się na pogaduszki o koligacjach, historii, to było 
ponad moje siły. Może najpierw napiszę do nich. 

 

Żywaczów w 80-tą rocznicę kampanii 

wrześniowej 
 

Halina Juzyszyn-Krzysztofik 
 

Wspomnienia z wycieczki – pielgrzymki aż do 
kresu RP – do Kut, gdzie doszliśmy do budynku Straży 
Granicznej przy byłym moście na Czeremoszu. Dzięki 
za inspirację i możliwości – Marii Wasiak „za kopa” 
i Eli Niewolskiej za organizację. Wszystkim pozosta-
łym za towarzystwo w tej pięknej podróży. 
Dotarliśmy „by taxi’ z Tłumacza pod kościół w Żywa-
czowie … i tam, jak palec boży pojawiła się kobieta, 
która szukała kontaktu do krewnych w Polsce oraz 
zaprowadziła nas do duchowego przywódcy Żywa-
czowa. W szybkim czasie obeszliśmy niszczejący polski 
kościół   i   trafiliśmy   wraz  z  ową   kobietą,   jak  się   
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okazało  teściową   prawosławnego kapłana Żywa-
czowa,  pod jego gościnny dach. Pokazał aktualną, 
śliczną wewnątrz światynię, w której przechowywany 
jest obraz z naszego kościoła. Wraz mapą naszki-
cowaną przez mojego Ojca doszliśmy do domu Hanki, 
pierwszej żony stryja Bronka, a następnie przespa-
cerowaliśmy się do Pralni Sołoneć – oczka wodnego 
z źródłem i kamieniami, na których nadal można prać. 
Potem Sinij Chret do posesji rodowej rodu Juzy-
szynów oraz fotografie harbuzów na byłym dziad-
kowym polu po krótkiej pogawędce z obecnymi 
właścicielami. Następnie resztki cmentarza polskiego – 
i wyjazd taxi z powrotem do Tłumacza. Pomogłam 
teściowej popa nawiązać kontakt z rodziną w Polsce 
i nawiązałam sympatyczne kontakty z żywaczo-
wianami. Da Bóg ciąg dalszy nastąpi!  
 

Na huculskim szlaku 
 

Kołomyja, Jaremcze, Worochta, Szeszory, Żabie, 

Kosów Huculski, Kuty. 
 

Franciszek Andrzej Magda 
 

Po zakończonych odwiedzinach tłumackich 
powróciliśmy do Kołomyi, aby przygotować się do 
następnego dnia, w którym czekało nas intensywne 
zwiedzanie tzw. pętli huculskiej. Przejazd po tej 
sławnej pętli uniemożliwiła nam niestety natura, 
która zniszczyła most w rejonie Przełęczy Krzywo-
polskiej i musieliśmy rozłożyć go na dwa dni, aby 
dotrzeć do leżących wzdłuż niej miejscowości. 
  Rankiem, po tradycyjnym śniadaniu w lokalu 
„Impreza”, cała nasza grupa pod merytoryczną opie-
ką naszej cicerone, Pani Ireny Hułaj-Nazarowej –  
kołomyjanki,  absolwentki  lubelskiego  KUL, udaliśmy  
 

się   na   teren  unickiego  cmentarza,  gdzie  mieliśmy  
możliwość podziwiać starą, bo z 1587 r. cerkiew 
drewnianą pw. Zwiastowania Przenajświętszej Bogu-
rodzicy. Cerkiew ta jest wybudowana z bali drewnia-
nych na planie krzyża. W czasie naszej obecności 
w cerkwi trwała służba Boża, czyli Msza święta. 
Obecnie trwa spór o cerkiew pomiędzy kołomyjskimi 
prawosławnymi i unitami, do których dawniej ta 
cerkiew należała.  

W końcu nadszedł czas, że nasz autokar 
pomknął w kierunku magicznej Huculszczyzny.  Jadąc 
w kierunku Jaremcza minęliśmy dawny kurort 
Delatyn, gdzie swoją pracę zaraz po skończeniu 
studiów medycznych we Lwowie  rozpoczynał dr 
Józef Matuszewski, współtwórca uzdrowiska w Pola-
nicy Zdroju i legendarna postać tego miasta. Po 
delatyńskim epizodzie dr Matuszewski prowadził 
w Jaremczu zakład balneologiczny, zyskując sławę 
lekarską i uznanie pacjentów. W  Jaremczu wycieczka 
nasza zwiedziła rzymsko - katolicką kaplicę, przeszła 
się głównym deptakiem, by dojść do kramów 
z pamiątkami, usytuowanych nad Prutem obok 
wodospadu „Probij”.  

 
 

Tak się składa, że drugi rok z rzędu to miejsce 
jest dla mnie pechowe. W maju ubiegłego roku 
przewróciłem się, rozbijając sobie lewą nogę i rękę, 
a w tym roku posiałem swojego smartfona, a może 
ktoś go ukradł? Ze stratą się pogodziłem. W Jaremczu 
obejrzeliśmy budynek stacji kolejowej, do której 
w czasach przedwojennych pociągi z  Warszawy i Kra-
kowa przywoziły letników i kuracjuszy. Stąd rozpo-
czynały się turystyczne wyprawy w pasmo Czarnohory,  

 

Na rodzinnej ziemi Rodu Juzyszynów 

Nad wodospadem „Probij” 
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aby poznawać piękno Huculszczyzny. Następną  miej-
scowością w planie naszej wycieczki była Worochta, na 
którą dawniej mówiono drugie Zakopane. Zoba-
czyliśmy słynny wiadukt kolejowy, wspaniałe dzieło 
kolejowej sztuki inżynierskiej. Wiaduktem przeje-
żdżały pociągi ze Stanisławowa do Woronienki. 
Prawdziwy cud techniki tamtych czasów. Krótki 
spacer po Worochcie i wizyta na podupadłej skoczni 
narciarskiej oraz stacji kolejowej zakończył nasz pobyt 
w tej miejscowości. Pierwotny plan przejazdu 
autokarem z Worochty do Żabia przez Przełęcz Krzy-
wopolską, drogą pełnych malowniczych serpentyn 
i przepysznych widoków nie doszedł do skutku z uwa-
gi na fatalny stan drogi i dziurawy most.  W powro-
tnej drodze do Kołomyi zatrzymaliśmy się na obiad  
w Jaremczu, w huculskiej restauracji „Koliba”, gdzie 
zjedliśmy smaczną i bardzo ciekawą potrawę jedno-
garnkową w postaci aromatycznej, sycącej zupy 
borowikowej z zanurzonymi w niej małymi placu-
szkami ziemniaczanymi. Niektórzy z wycieczko-
wiczów skosztowali prawdziwego huculskiego bano-
szu, przyrządzonego z mąki kukurydzianej, śmietany, 
skwarków i bryndzy. W drodze powrotnej do Koło-
myi, nasza przewodniczka, Pani Irena, opowiadała 
o Hucułach, ich pochodzeniu, tradycjach, kulturze 
i sztuce huculskiej. W miarę posiadanej wiedzy 
starałem się również i ja uzupełniać jej wypowiedzi. 
I tak dojechaliśmy pod kołomyjski dworzec kolejowy, 
skąd wiele kołomyjskich rodzin w ramach ekspatriacji, 
zostało wypędzonych na zachód, do jakże innej już 
Polski. Dzień zakończył się wizytą na polskim 
kołomyjskim cmentarzu, gdzie niektórzy szukali 
grobów swoich bliskich. Nieocenioną pomoc w pos-
taci podpowiedzi i komentarzy wniósł obecny na 
cmentarzu  kołomyjanin, Pan Bolesław Śliwiński. 

W drugim dniu peregrynacji Huculszczyzny 
udaliśmy się na „pętlę huculską” z Kołomyi przez 
Szeszory, Żabie, Kosów Huculski do Kut – miejsco-
wości najdalej wysuniętej na południe dawnej Rzecz-
pospolitej.  Część naszej grupy  wycieczkowej udała 
się na polski cmentarz w Kołomyi, gdzie zapaliła 
znicze na grobach swoich bliskich, a część na odwie-
dziny w kołomyjskim gimnazjum. Następnie wycie-
czka udała się na ulicę Teatralną i zwiedziła tamtejsze 
Muzeum Huculskie im. Włodzimierza Kobryńskiego. 
Po salach muzeum oprowadzała nasza przewodniczka 
Pani Irena Hułaj Nazarowa, która kiedyś pracowała 
w tej placówce. Podziwialiśmy eksponaty przedstawia- 

 
 
 

jące dorobek materialny kultury huculskiej, dzieła jej 
mistrzów, m.in. Aleksandra Bachmińskiego i Wasyla 
Dewdiuka. Stroje huculskie, ich bogactwo i kolory-
styka wzbudziły powszechny podziw. Duże wrażenie 
na zwiedzających zrobiły także pisanki, zdobione 
huculskimi wzorami, wykonywane techniką, którą 
dziś już nikt chyba nie zna. Wielu z nas zakupiło je 
sobie na pamiątkę. Gwoździem tej muzealnej 
peregrynacji był wystawiony piec wykonany z kafli 
z motywami huculskimi.  

Udając się w dalszą podróż po Huculszczyźnie 
dotarliśmy do Szeszor, położonych nad rzeką Pisty-
nką, malowniczej miejscowości posiadającej świetne 
warunki wypoczynkowe. Skalne koryto rzeki i progi 
wodne ciągle zachęcają do korzystania z letnich 
kąpieli, dlatego też mimo września, Pani Halina, jako 
pierwsza moczyła nogi w nurtach tej rzeki. Pośród 

Elżunia i Szeszorskie Srebrne Wodospady 
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rzecznych skałek zrobiono też udaną sesję 
fotograficzną. Następnie autokar pojechał do Kosowa 
Huculskiego, przez Pistyń, miejscowość znaną z naj-
starszej cerkwi na Huculszczyżnie (1600 rok), rodzin 
miejscowych ceramików - garncarzy Koszaków oraz 
z przedwojennych obozów harcerskich, a także windy 
nad rzeką do przewożenia trumien na miejscowy 
cmentarz. W Pistyniu podczas wojny banderowcy 
w okrutny sposób zamordowali proboszcza parafii 
katolickiej ks. Bolesława Szawłowskiego. I wreszcie 
dotarliśmy do mojego Kosowa Huculskiego, mias-
teczka, z którym związane są losy mojej Rodziny. 
Pierwszym krokiem naszego zwiedzania był nowy, 
polski kościół katolicki na Moskalówce, wybudowany 
w pobliżu starego kościoła, zburzonego za czasów 
sowieckiej Ukrainy. Polski cmentarz katolicki na Mos-
kalówce był następnym etapem naszej wycieczki. 
Tam spoczywa mój Dziadek Marcin Wołoszczuk, 
kosowski organista, ojciec chrzestny mojej Cioci 
Janiny – Wincenty Wołoszczuk. Pochowane na tym 
cmentarzu są dzieci dr Apolinarego Tarnawskiego, 
córka Tereska i syn Apolinary. Z dużą uwagą słuchano 
także mojej opowieści o zbrodni banderowskiej na 
Polakach, którzy tam spoczywają w zbiorowej mogile 
oraz o zbrodni jaka miała miejsce na Górze Miejskiej, 
kiedy to jesienią 1941 r., hitlerowcy rozstrzelali tam 
ponad 2500 miejscowych Żydów. Krótki spacer po 
Placu Niezależności, wizyta w informacji turystycznej 
i parę zdjęć, zakończyły nasz pobyt w tym mieście nad 
Rybnicą. Następnym celem tej „objazdówki” były Kuty  
nad  Czeremoszem, stolica polskich Ormian, gdzie 
w czasach II Rzeczpospolitej  przebiegała granica 
z Rumunią. Po drodze w autokarze wspominałem 
o mijanym Zakładzie Przyrodoleczniczym doktora 
Apolinarego Tarnawskiego i związkach z nim mojego 
Dziadka Jana, a także o co sobotnim jarmarku 
w Smodnej, który znany jest w całej Europie. 
Pierwszym przystankiem w Kutach była dawna 
strażnica Straży Granicznej, gdzie wspólnie z naszą 
cicerone, Panią Ireną, opowiadaliśmy o historii 
miasta, jego ludziach, zdarzeniach, w tym o tragi-
cznej śmierci pisarza Tadeusza Dołęgi – Mosto-
wicza i o tragicznym dniu 19 września 1939 r., 
w którym po sowieckiej agresji na Polskę 17 wrześ-
nia 1939 r. przez most graniczny na Czeremoszu, 
w tłumie uchodźców przejechały do Rumunii polskie 
władze. Po tych smutnych wydarzeniach została tylko 
zrujnowana strażnica i widok na rozległy wąwóz 

Czeremoszu, bo sławny most graniczny już nie 
istnieje. Następnie wycieczka udała się na zwiedzanie 
miasteczka. Odwiedziliśmy dawny kościół ormiański, 
kościół katolicki pw. Najświętszego Serca Pana 
Jezusa, cmentarz ormiański, a także Rynek, gdzie 
podziwiano zabytkowy ratusz. W końcu nadszedł 
czas, aby opuścić gościnne Kuty nad Czeremoszem, 
leżące u stóp góry Owidiusz, by udać się przez Krzy-
worównię do Żabiego – stolicy Huculszczyzny. Zro-
biłem tam kilka zdjęć, zwłaszcza pod zapamiętanym 
przeze mnie krzyżu huculskim, znanym ze starych 
przedwojennych fotografii, niedawno zrekonstru-
owanym i poświęconym. Był to właściwy czas na 
wspomnienie przeszłości i refleksję. W drodze powro-
tnej na obiadokolację w Kosowie, opowiedałem 
w autokarze o rzece Czeremosz, huculskich darabach 
spławianych w dół rzeki, o woryniach, huculskich 
płotach na połoninach, o  ścieżkach huculskich, 
nazywanych płajami, czy też  trembicie, która towa-
rzyszy Hucułom od narodzenia aż do śmierci oraz 
w trakcie uroczystości religijnych. Po obiadokolacji 
w kosowskim "Vodohraju" ruszyliśmy z powrotem do 
Kołomyi, ponieważ został zrealizowany program 
naszej wycieczki i następnego dnia czekał nas powrót 
do Polski. Na zakończenie mojej relacji chciałbym 
pięknie podziękować Elżbiecie Niewolskiej, Halinie 
Juzyszyn Krzysztofik oraz Sławomirowi Krzysztofikowi  
za udostępnienie swoich zdjęć, bez których trudno 
było by wyobrazić sobie porządnej relacji. Do 
zobaczenia znów na kresowym szlaku. 

 
 
 

 

Ruiny dawnej strażnicy Straży Granicznej przy 
nieistniejącym moście na Czeremoszu 
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Zakończenie 
 

Elżbieta Niewolska 
 

Wyprawa śladami polskiej historii, dobrze 
zorganizowana przez biuro turystyczne, była bardzo 
ciekawa. Grupa szybko się zintegrowała, była zdyscy-
plinowana i pomimo zmęczenia spowodowanego 
bogatym programem, uznała ten wyjazd za bardzo 
udany. Jedynym zgrzytem, jaki zaistniał było zacho-
wanie przewodniczki oprowadzającej nas po Lwowie. 
Wyraźnie omijała związki tego miasta z Polską, co 
z punktu widzenia wiedzy historycznej jest niepra-
wdziwe, a także nieprzyzwoite.  Z jej opowieści wyni-
kało, że historia Lwowa zaczęła się od założyciela 
miasta księcia Daniela Halickiego, a skończyła wraz 
z przybyciem Austriaków, którzy je zbudowali. Jed-
nym słowem przez dwa dni zwiedzaliśmy Lemberg, 
miasto austriackie. Od najdawniejszych czasów Lwów 
był pod wpływem dużych społeczności Rusinów, 
Ormian, Żydów i Polaków, ale rozwijał się najbujniej 
tylko wtedy, gdy znajdował się w obrębie państwa 
polskiego lub w ramach autonomii danej Polakom 
w okresie austriackiego zaboru. Do czasów jej uzys-
kania ziemie dawnego województwa ruskiego były 
dla Austrii nic nie znaczącą prowincją, wykorzy-
stywaną gospodarczo i źródłem pozyskiwania rekruta 
do służby wojskowej, wcześniej zrujnowaną przez 
ciągłe najazdy drapieżnych sąsiadów – Tatarów, 
Turków, Rosjan, Szwedów i innych. Dziś ziemie te oraz 
Lwów znajdują się w granicach państwa ukraińskiego, 
ale dla Polaków są i pozostaną ziemią  polską, bo ona 
jest w nas, w naszej tradycji, pamięci i w polskich 
sercach. Na zakończenie mojej relacji pragnę 
serdecznie podziękować Pani Bożenie Krupskiej za 
opracowanie planu wycieczki, Szanownym Kołomy-
janom, towarzyszom naszych pokuckich peregrynacji 
za wspaniałe towarzystwo, Pani Ewie Wróblewskiej – 
przedstawicielce biura turystycznego za organizację 
i matczyną opiekę, Frankowi Magdzie za przepiękne 
gawędy o Huculszczyźnie oraz ks. Jerzemu Żyto-
wieckiemu za modlitwy i opiekę duchową naszej 
wyprawy i pielgrzymki do kraju przodków. Specjalne 
podziękowania pragnę złożyć na ręce Jury Hanu-
szkiewicza za współpracę z OOT w dokumentowaniu 
historii Tłumacza i ziemi tłumackiej.  

 

 

Genealogia Rodu Burczyńskich 
 

Jadwiga Storożenko z d. Burczyńska 
 

Dziadek mój ze strony ojca, Kazimierz 
Burczyński, syn Piotra i Franciszki z d. Kłonowskiej, 
urodził się w 1873 r. w Tłumaczu. Pochodził ze starej 
szlacheckiej rodziny herbu „Junosza”. Rodzina jego, 
niegdyś zamożna, z biegiem lat ubożała w wyniku 
podziału majątku wśród wielodzietnych pokoleń, 
w związku z czym Dziadek Kazimierz nie był już zbyt 
majętny. Życie ponad stan, jakie wówczas było w mo-
dzie doprowadziło go do stopniowego wyzbywania 
się mienia. Miał doskonałą prezencję, obycie towa-
rzyskie i powodzenie, więc brał czynny udział w życiu 
społecznym i towarzyskim, co sprzyjało wyzbywaniu 
się resztek ojcowizny. W rezultacie ożenił się w 1897 r.  
w Tłumaczu, także z niezbyt majętną, skromną córką 
gospodarzy Petronelą Pławuszewską. Po ślubie za-
mieszkali z rodziną siostry żony, zamężnej z Janem  
Szmydem, w  dwurodzinnym domu przy ul. Koli-
nieckiej. Dziadek pracował jako elektryk w elektrowni 
i młynie Tuzinkiewiczów, mieszczącej się w centrum 
Tłumacza. Dla poprawy sytuacji rodzinnej postanowił 
także rozbudować gospodarstwo. Wybudował  okaza-
ły   budynek  gospodarczy  oraz  stodołę i oborę. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jan Szmyd 
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Kolejnym zamierzeniem była budowa domu miesz- 
kalnego. Zgromadził materiały budowlane, ale nie 
zdążył zrealizować swoich planów, gdyż został 
powołany do czynnej służby wojskowej w czasie 
pierwszej wojny światowej. Zginął w walkach we 
Włoszech w 1914 r. Nieznane jest nawet miejsce jego 
pochówku. Pozostawił żonę i pięcioro małych dzieci – 

Marię Anielę, Tomasza, Franciszka Ksawerego 
(mojego ojca), Ludwika i Anielę. Z renty wojskowej po 
mężu Babcia zmuszona była wychowywać gromadkę 
skazanych na niedolę dzieci. Kolejnym ciosem dla 
rodziny była konieczność opuszczenia domu w oko-
lice Drohobycza podczas ewakuacji z terenów zagro-
żonych wojną. Pozostawili cały dobytek na łasce losu, 
a po powrocie do Tłumacza nie zastali już nic z zaku-
pionych materiałów budowlanych, przeznaczonych 
na budowę domu mieszkalnego. 

Pierwsza, najstarsza z rodzeństwa córka Maria 
Aniela, zwana Marynią urodzona w 1898 r. wyszła za 
mąż za sąsiada – gospodarza Franciszka Nasiadkę. 
Posiadali znaczne gospodarstwo i wybudowali okaza-
łe domostwo. Pierwszy z synów – Kazimierz wyuczył 
się masarstwa i pracował w zakładzie masarskim 
mojego wujka Władysława Bilińskiego. Niedługo 
cieszył się samodzielnością. Zamordowany został 
w bestialski sposób przez ukraińską bandę UPA. Pozo- 

 
 
 

stawił młodo poślubioną żonę z malutkim dzieckiem. 
Kolejnym dzieckiem Nasiadków była Józefa Jadwiga, 
urocze dziewczę, które po szkole podstawowej i kur-
sie pracowała, jako ekspedientka w sklepie spółdziel-
czym. Wyszła za mąż za Mikołaja Kulinicza – masarza. 
Mieli czterech synów, z których jeden, nauko-
chańszy, zmarł nagle w chłopięcym wieku. Pozostali 
mieszkają w Zgorzelcu. Jeden z nich Jerzy ożenił się 
z Mirosławą i mają dwie córki. Najmłodszy z Nasia-
dków – Zygmunt ukończył studia medyczne i ożenił 
się z Zytą – pielęgniarką. Zamieszkali w Otmuchowie. 
Posiadają dwoje dzieci: Katarzynę zamieszkałą z mę-
żem w Niemczech i Kajetana, mieszkającego z żoną 
w Bydgoszczy. Następnym potomkiem Kazimierza był 
Tomasz ur. w 1899 r. Zmarł on niestety w młodym 
wieku, wkrótce po ślubie z Michaliną z d. Masiak, 
pozostawiając ją z małym dzieckiem. Kolejnym synem 
Kazimierza i Petroneli był Franciszek Ksawery – mój 
Ojciec, urodzony 03.12.1901 r. w Tłumaczu, którego 
dzieje opiszę oddzielnie. Po nim narodził się Ludwik 
w 1907 r., który pracował jako mechanik w ele-
ktrowni-młynie Tuzinkiewiczów. Ożenił się w 1934 r. 
z Heleną Koszałkowską, w której był bardzo zako-
chany. Helena zmarła w młodym wieku bezpotomnie 
na gruźlicę, mimo leczenia w różnych sanatoriach. 
Ludwik bardzo boleśnie przeżył śmierć żony. 

Codziennie chodził na jej grób 
i nosił świeże kwiaty. W końcu 
jednak ożenił się po raz drugi 
z Bronisławą Jaśkiewicz w 1943 r. 
Ukończył wcześniej rozpoczętą 
budowę domu przeznaczonego 
jeszcze dla Heleny i wkrótce 
doczekali się narodzin w 1945 r. 
pierwszego syna Zbigniewa. Po 
ekspatriacji na ziemie odzyskane 
urodził się Tadeusz (1949 r.). Los 
rzucił ich do Gdyni, gdzie Ludwik 
podjął pracę w stoczni. Z nimi 
osiedliła się również siostra Aniela 
Ruczkowska z córką Marią (Rysią) 
i matką Petronelą Burczyńską. 
Warunki życiowe były tam w tym 
czasie bardzo trudne. Kiedy 
dotarła do nich wieść, że Nasia-
dkowie osiedlili się na ziemiach 

zachodnich w Prudniku, zdecydowali się na zmianę 
miejsca zamieszkania. Aniela Ruczkowska z Rysią 

Ślub Ludwika Burczyńskiego  
i Heleny Koszałkowskiej 
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i Matką zamieszkały czasowo u Nasiadków, natomiast 
Ludwik z rodziną zamieszkał w Nysie, gdzie od razu 
podjął pracę w przemyśle. Obaj synowie ukończyli 
studia politechniczne. Zbigniew ożenił się z Haliną. 
Mieszkają w Nysie i mają jednego syna Piotra. 
Tadeusz został profesorem zwyczajnym i wykładowcą 
na Politechnice Gliwickiej i Krakowskiej. Ożenił się 
z Zosią Szmyd – lekarzem anestezjologiem, wnuczką 
w/w Jana Szmyda. Ich obie córki Matylda i Justyna 
ukończyły studia wyższe, wyszły za mąż, pracują 
i mieszkają w Krakowie. 

Najmłodszym dzieckiem Kazimierza i Petroneli 
była Aniela ur. w 1913 r. Wyszła za mąż za Tadeusza 
Ruczkowskiego. Podjął on pracę, jako sekretarz gminy 
w Roszniowie, gdzie zamieszkał z żoną i córeczką 
Marią-Rysią. Po wybuchu wojny wrócili do Tłumacza, 
gdzie został przez rosyjskie władze aresztowany, wy-
wieziony w 1941 r. do Stanisławowa i zamordowany. 
Aniela z Rysią mieszkała u Babci Petroneli do czasu 
ekspatriacji. Przez krótki czas mieszkały w Stani-
sławowie, następnie jak wyżej wspomniałam z bra-
tem Ludwikiem zostali wywiezieni do Gdyni. 
Następnie Aniela z córką i matką zatrzymały się u Na-
siadków w Prudniku. Po krótkim pobycie u Na-
siadków Babcia Petronela zmarła i pochowana 
została na prudnickim cmentarzu w 1956 r. W okresie 
późniejszym prochy Babci zostały przewiezione do 
Nysy i pogrzebane w grobie Ludwika w 2006 r. 

Za majątek pozostawiony w Tłumaczu Aniela 
uzyskała przydział domku jednorodzinnego z ogro-
dem. Podjęła pracę w zakładach włókienniczych 
w Prudniku, a córka Rysia uczęszczała do szkoły pod-
stawowej i średniej. Studia wyższe podjęła we Wro-
cławiu na wydziale biologii. Po studiach pracowała 
jako nauczycielka biologii w Otmuchowie. Później 
przeprowadziła się do Katowic, gdzie początkowo 
pracowała jako nauczycielka biologii. Do czasu 
przejścia na emeryturę pracowała w bibliotece 
Wydziału Biologii UŚ w charakterze kierownika. 
Początkowo mieszkała w domu akademickim, a po 
otrzymaniu przydziału mieszkania na osiedlu Pade-
rewskiego w Katowicach. Do tego mieszkania spro-
wadziła Matkę. W maju 1992 r. Ciocia Aniela zmarła 
i została pochowana na cmentarzu przy ul. Fran-
cuskiej w Katowicach. Na tym kończę biografię 
rodziny Kazimierza i Petroneli Burczyńskich z ich 
potomstwem do roku 2000. Dzieje rodziny Franciszka 
i Heleny Burczyńskich opiszę oddzielnie. 

 

Rodowód Heleny Burczyńskiej z d. Bilińskiej – 
matki Jadwigi (Wisi) Storożenko 

 

1. Dziadkiem Heleny ze strony ojca Józefa był 
Szymon Biliński, syn Józefa i Tekli z d. Śmiechowskiej. 
Pochodził z rodziny szlacheckiej herbu „Sas”. Był 
właścicielem znacznej posiadłości, ale wielodzietność 
rodziny w kolejnych pokoleniach i podział majątku 
doprowadziło do zubożenia, co w efekcie zmusiło 
mojego Dziadka Józefa do emigracji z kraju. Józef był 
jednym z trzynaściorga dzieci Szymona, przy czym 
matką jego była druga żona ojca – Katarzyna z d. 
Kulczycka, a rodzeństwo z tej matki to brat Antoni 
oraz cztery siostry: Honorata, Maria, Wiktoria i Anna. 
Rodzeństwo przyrodnie z pierwszej żony Agnieszki to: 
Katarzyna, Władysław, Rozalia, Feliks, Mikołaj, 
Franciszka i Jan. Dziadek mój Józef ożenił się 
z Franciszką Kłonowską, córką Mikołaja Kłonowskiego 
i Pauliny z d. Kłonowskiej. 

2. Rodzice babci – Franciszek Mikołaj i Paulina 
stanowili zamożną rodzinę, jednakże towarzyski 
i rozrzutny tryb życia ponad stan, doprowadził 
w efekcie oboje do stopniowego zubożenia, a równo-
czesne uzależnienie od alkoholu doprowadziło do 
utraty posiadanej fortuny. Ojciec Babci zmarł w mło-
dym wieku, a matka, nie mogąc uwolnić się od 
nałogu, utraciła resztki majątku i w rezultacie 
pozostała na łasce u najmłodszej córki Bronisławy, 
która wyszła za mąż za gospodarza Franciszka 
Płaszewskiego, z którym miała trzy córki: Helenę, 
Janinę i Marię. Mieszkała na pozostałościach 
okazałego niegdyś majątku po Babci Paulinie, która 
dokonała tam niezbyt chlubnego żywota. Bronisława 
była niemalże rówieśniczką mojej Matki Heleny. 
Starsza siostra Aniela wyszła za mąż również za 
gospodarza Franciszka Kłonowskiego, z którym miała 
czwórkę dzieci: Janinę, Mieczysława, Helenę i Marię. 

3. Po ślubie Józefa z Franciszką wobec 
trudnych w tym czasie warunków materialnych, 
postanowili oni z przyrodnimi rodzeństwem Józefa: 
Władysławem, Franciszką i Rozalią wyemigrować do 
Ameryki. Początki egzystencji na obczyźnie były 
bardzo trudne, jednakże z czasem udało im się 
zgromadzić nieco funduszy, pozwalając im na powrót 
do ojczyzny. Ciocia Franciszka (Kowalewska) nabyła 
w najbardziej atrakcyjnej lokalizacji miasta Tłumacza 
okazałą kamienicę, w której mieszkała na piętrze, zaś 
na parterze znaczną część wujek Władysław Biliński 
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przeznaczył na sklep wędliniarski. Była żoną Marcina 
Kowalewskiego, z którym w niedługim czasie się 
rozwiodła. 

4. Ciocia Rozalia również w śródmieściu, 
w pobliżu kościoła wybudowała sobie dom z ogro-
dem, w którym w przyziemiu wujek Władysław 
prowadził zakład rzeźniczy.  

5. Dziadek Józef z żoną Franciszką nabyli za 
zgromadzone na emigracji środki dom jednorodzinny 
z dużym grodem. Tu otworzyli sklep, lecz niestety nie 
wytrzymali konkurencji żydowskiej. Otrzymywali oni 
niskie kredyty i tańsze artykuły w podległych im 
hurtowniach. Bankructwo sklepu pochłonęło włożone 
w to przedsięwzięcie środki, co zmusiło ich do kolej-
nej emigracji, tym razem na kontynent afrykański do 
Rodezji. 

6. W tym trudnym okresie, w październiku 
1908 r. urodziła im się córeczka Helena (moja Mama). 
Smutne i bolesne było rozstanie z maleństwem, które 
pozostawiono pod opieką Babci Pauliny, zobowią-
zując się regularnie łożyć na jej utrzymanie. Tym 
razem los był dla nich łaskawy i w ogromnym 
nakładem pracy udało im się założyć wytwórnię win 
z dużą restauracją. Regularnie przesyłane pieniądze 
na utrzymanie córeczki Heleny trafiały jednakże 
w ręce wierzycieli, ponieważ Babcia w dalszym ciągu 
nadużywała alkoholu, kosztem opieki nad wnuczką. 
Nie była ona z gruntu złym człowiekiem, czego dowo-
dem jest chociażby przygarnięcie i wyleczenie 
Andrieja, żołnierza wrogiej armii rannego i przysy-
panego ziemią.  Była również znaną zielarką i znacho-
rką, szczególnie w zakresie leczenia chorób oczu. 
Leczyła za darmo, ale swojej wiedzy nie przekazała 
żadnej z córek ani wnuczce, która cierpiąc niedo-
statek pędziła sieroce dzieciństwo. 

7. Po kilku latach, gdy sytuacja materialna 
dziadków uległa poprawie dziadek Józef przybył do 
Polski z zamiarem zabrania córeczki do Rodezji. Tu 
jednak zaraził się tyfusem i zmarł pochowany na Tłu-
mackim cmentarzu, a córka w dalszym ciągu pozo-
stała pod pieką Babci. Babcia Franciszka po śmierci 
męża Józefa wyszła ponownie za mąż za dotychcza-
sowego wspólnika, z którym miała dwoje dzieci Mery 
i Johana. Dorobili się znacznego majątku. Babcia 
podobno pomagała tam urządzić się przybyszom 
z Europy. Łożyła naturalnie regularnie pewne kwoty 
na utrzymanie córki Heleny, ale trafiały one w dal-
szym ciągu w ręce wierzycieli. Na szczęście poza 

wiedzą prababci Pauliny i jej dyspozycji dotyczących 
spraw  Mamy Heleny znajdował się dom kupiony 
przed wyjazdem rodziców z Polski, a zasiedlony 
okresowo przez lokatorów. Mamcię Helenę przed 
rozpaczliwymi troskami broniła bardzo silna wiara 
w Boga i Jego opatrzność. Po skończeniu szkoły pod-
stawowej, w dniu 26.09.1925 r., wyszła za mąż za 
bardzo zakochanego w niej, mojego Ojca –  Franciszka 
Burczyńskiego. 

Cdn 
 

Błogosławiony męczennik Jan Słeziuk 
 

Elżbieta Siewko 
 

We wspomnieniu 
o mojej mamie 
Marylce Grabowie-
ckiej-Dostal zamie-
szczonym w Zeszy-
tach Tłumackich nr 
61/2018 pisałam 
o jej ojcu chrzest-
tnym i jednocześnie 
wujku, księdzu ob-
rządku greckoka-
tolickiego,  obecnie 
już błogosławionym 
biskupie męczen-

niku Janie Słeziuku. Była to krótka wzmianka, 
a obecnie chcę ukazać jego postać szerzej. Będą to 
obszerne fragmenty pracy magisterskiej mego syna 
księdza Tadeusza Siewko, wikarego diecezji 
warszawsko-praskiej. 

 

Dzieciństwo i młodość 
 

  Jan Słeziuk urodził się 14 stycznia 1896 r. we 
wsi Żywaczów, w powiecie horodeńskim, w Cesar-
stwie Austro-Węgierskim, w  rodzinie zamożnych 
chłopów. Jego ojciec Mikołaj Słeziuk pochodził 
z rodziny ruskiej wyznania greckokatolickiego, ale 
znał też język polski. Jego wnuczka Maria Grabo-
wiecka-Dostal pamięta, że rozmawiał z nią po polsku. 
Mikołaj Słeziuk pełnił funkcję sekretarza gminnego. 
Jak na ówczesne warunki zaliczał się do osób 
wykształconych. Odznaczał się inteligencją, zdał 
maturę prawdopodobnie w Horodence albo Kołomyi. 
Matka Jana, Honorata z Sokołowskich Słeziukowa, 
była Polką. „Siacho”, bo tak o nim zdrobniale mówiło 
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się w domu, posiadał dziesięcioro rodzeństwa. 
Niestety, tylko szóstka z nich doczekała pełno-
letniości, a trójka starości. Większość z nich umarła 
w wieku dziecięcym bądź młodzieńczym. Jeden z jego 
starszych braci, Eugeniusz, urodzony w 1891 r.,  

w roku 1910 wstąpił do greckokatolickiego semina-
rium duchownego w Stanisławowie, jednak podczas 
studiów rozchorował się, dostał krwotoku i po dwóch 
dniach umarł 27 lub 28 maja 1911 r., być może na 
gruźlicę, nie ukończywszy nawet pierwszego roku 
studiów. Prawdopodobnie przyczyniły się do tego 
również nie najlepsze warunki bytowe. Po jego 
śmierci rodzice długo nie mogli dojść do siebie.  

 
 
 
Ponieważ była to rodzina mieszana wyz-

naniowo – ojciec był grekokatolikiem, a matka Kato-
liczką rytu rzymskiego, według ówcześnie przyjętego 
zwyczaju rodzice wychowywali synów w obrządku 
ojca, a córki w obrządku matki. Dlatego już mały Jan 
we własnym domu uczył się pokojowego współżycia 
różnych kultur i szacunku dla odmiennych narodo-
wości. Takie święta jak Boże Narodzenie czy Wielka-
noc były obchodzone zarówno według kalendarza 
gregoriańskiego, jak i  juliańskiego. W największe 
święta czy na odpusty greckokatolickie chodziło się 
do cerkwi, a w rzymskokatolickie – do kościoła. Śpie-
wało się zarówno kolędy typowo ukraińskie, jak rów-
nież i polskie. Dzieci tak samo mówiły po polsku, jak 
również po rusku.  Można powiedzieć, że chociaż 
z wychowania był Ukraińcem (wszak osoby wyznania 

greckokatolickiego na tamtym terenie były utożsam-
miane z narodem ukraińskim, a rzymskokatolickiego 
– z polskim), to w domu uczył się także polskiego 
patriotyzmu. Rodziny ukraińskie i polskie żyły obok 
siebie i ze sobą w zgodnym sąsiedztwie, a często 
w zażyłej przyjaźni. Ich dzieci razem chodziły do 
szkoły, bawiły się, dorośli wspomagali się wzajemnie 
w gospodarstwie. 

W latach 1904-1908 Jan uczęszczał do czte-
roklasowej szkoły ludowej w Żywaczowie. Była to 
szkoła tzw. pospolita, mieszana, jednoklasowa, tzn. 
dzieci płci obojga ze wszystkich poziomów uczyły się 
w jednej klasie. Po ukończeniu wiejskiej szkoły 

w 1908 r. Jan Słeziuk rozpoczął naukę 
w Gimnazjum w Kołomyi, gdzie nauczanie 
trwało 7 lat. Pomimo że szkoła była wów-
czas ośmioklasowa, to według oficjalnych 
źródeł Jan ukończył ją dopiero w 1917 r. 
Jednak jest bardzo prawdopodobne, że tego 
gimnazjum Słeziuk nigdy nie zakończył lub 
ukończył je wcześniej, gdyż 28 lipca 1914 r. 
wybuchła I wojna światowa, a 15 września 
wojska rosyjskie zajęły Kołomyję. Co więcej, 
według księgi metrykalnej kapłanów 
stanisławowskiej eparchii Jan Słeziuk zdał 
maturę większą w Wiedniu w 1917 r. Stąd 
nasuwa się wniosek, że po zakończeniu lub 
przerwaniu nauki w kołomyjskim gimnazjum 
Słeziuk uciekając przed nacierającymi 
wojskami rosyjskimi udał się do Wiednia, 

gdzie skończył liceum i zdał maturę. Po zakończeniu 
szkoły, w 1917 r. dwudziestojednoletni Jan Słeziuk 
powrócił do rodzinnej wsi, gdzie przygotowywał się do 
wstąpienia do Seminarium. I wojna światowa 
zmierzała ku końcowi. 

 

Seminarium duchowne 
 

 We wrześniu 1918 r. Jan wstąpił do stani-
sławowskiego seminarium duchownego. Po rozpa-
dzie Austro-Węgier, dnia 1  listopada 1918 r. prokla-
mowała niepodległość Zachodnioukraińska Republika 
Ludowa, a 11 listopada tego samego roku – II Rzecz-
pospolita. Początkowo Stanisławów znalazł się pod 
kontrolą sił ukraińskich. Jednak 25 maja 1919 r. został 
zajęty przez oddziały Polskiej Organizacji Wojskowej 
pod dowództwem inż. Antoniego Deblessema. Ten 
stan zatwierdziła 16 czerwca 1919 r. konferencja 
pokojowa w Paryżu. Wobec tego także władze koś-

Siedzą: Honorata i Mikołaj Słeziukowie, stoją ich 

dzieci, od lewej Maria, bł. ks. Jan i Olga, 1923 rok 
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cielne przystosowały się do nowej, polskiej władzy, 
która odtąd zarządzała tym terenem. Jednak 
odnowienie życia duchowego przyszło znacznie 
wcześniej niż zakończenie działań wojennych. Biskup 
Stanisławowa, Hryhorij Chomyszyn (1867-1945) już 
jesienią 1917 r. przywrócił swoje seminarium do 
działania po przerwie  wojennej. Kiedy młody Jan 
wstępował do seminarium, spotkał się z nauczaniem 
swojego biskupa Chomyszyna zachęcającym go do 
celibatu. Do tej pory księża greckokatoliccy mieli 
prawo założyć rodzinę przed święceniami kapłańskimi 
i nadal tak jest. Jednak istniało wówczas wśród bisku-
pów greckokatolickich przekonanie, że tylko kapłan 
bezżenny jest właściwie przygotowany do działania 
w warunkach konspiracji, gdyż trudniej jest go wtedy 
szantażować (nie można grozić jego rodzinie). Bardzo 
obawiano się armii bolszewickiej zagrażającej 
Europie. Przypuszczano, że prędzej czy później komu-
nizm i tak przyjdzie na te tereny.  Zmotywowany 
w ten sposób bł. Iwan stał się gorącym zwolennikiem 
życia bezżennego duchownych aż do swej śmierci.  
Dnia 1 lipca 1923 r. Słeziuk został wyświęcony na 
kapłana przez biskupa stanisławowskiego Hryhorija 
Chomyszyna. Święcenia miały miejsce w katedrze pw. 
Zmartwychwstania Chrystusa w Stanisławowie – 
byłym barokowym kościele jezuickim, który został 
przekazany w 1849 r. kościołowi greckokatolickiemu.          

Okres międzywojenny 
 

 1 września 1923 r. ksiądz Jan rozpoczął pracę 
jako katecheta w  Oddziałowej Szkole im. Adama Mic-
kiewicza, posługiwał przy soborze katedralnym, a od 
1926 r. przy klasztorze greckokatolickim ss. Miło-
sierdzia św. Wincentego a Paulo. Był katechetą 
w męskim i żeńskim Gimnazjum im. Skarbowskiego, 
także w męskim Państwowym Liceum i żeńskim 
Państwowym Pedagogicznym Liceum oraz w męskim 
Polskim Liceum Ogólnokształcącym i Przygoto-
wawczej Szkole Handlowej. Od ok. 1934 r. pracował 
też jako ławnik sądu biskupiego.  
 

II wojna światowa 
 

 18 września 1939 r. w  godzinach popo-
łudniowych bez oporu ze strony polskiej został zajęty 
Stanisławów. Nowe władze początkowo tolerowały 
działalność Cerkwi Greckokatolickiej. Likwidacja 
Cerkwi w tym momencie zaprzeczyłaby argumentowi 
Stalina uzasadniającemu wkroczenie wojsk radzie-
ckich do Polski, które miały wziąć pod opiekę ludność 

ukraińską.. Cała diecezja stanisławowska w  przede-
dniu wojny liczyła 421 parafii, 20 dekanatów, 222 
kapłanów żonatych, 58 wdowców i 245 celibatariuszy 
oraz 1 044 992 dusz greckokatolickich, a w chwili 
wybuchu wojny na jej terenie znajdowało się 8 mona-
sterów męskich oraz 34 żeńskie, w których przeby-
wało łącznie 62 mnichów i 216 zakonnic. 

  Niewiele wiadomo o  działalności Słeziuka 
z tamtego okresu. Pewne jest jednak, że już wtedy 
był pilnie obserwowany przez władzę radziecką. 
W akcie oskarżenia, wydanym przeciw niemu 2 cze-
rwca 1945 r., czytamy: W czasie niemieckiej okupacji 
w latach 1941-1944 niejednokrotnie głosił ludności 
w cerkwi, w mieście Stanisławowie orędzie biskupa 
Chomyszyna pełne nienawiści do władzy sowieckiej, 
a podczas nauczania religii w szkole handlowej 
prowadził antysowiecką pracę wśród uczących się 
i wzywał ich do walki przeciw władzy sowieckiej. 22 
czerwca 1941 r. armia niemiecka zaatakowała 
Związek Sowiecki. Już po kilku dniach Stanisławów 
został zajęty przez Węgrów, którzy będąc sprzy-
mierzeni z Niemcami, kontrolowali całe Pokucie aż 
po Dniestr. Jednak Węgrzy 8 sierpnia  przekazali 
miasto władzom niemieckim i włączyli je do Gene-
ralnej Guberni. Na wsiach rozpoczęło swą morderczą 
działalność UPA, choć w samym mieście nie było 
napadów na Polaków. Polityka nowych władz była 
odmienna – religia powróciła do szkół, jednak 
znacznej części zakładów edukacyjnych nie udało się 
otworzyć, dlatego ksiądz Słeziuk uczył w tym czasie 
religii w tzw. handlówce. Po śmierci metropolity 
Szeptyckiego 1 listopada 1944 r. arcybiskupstwo objął 
Josyf Slipyj (17 II 1892 – 7 IX 1984), wyświęcony tajnie 
na biskupa przez metropolitę Szeptyckiego jesienią 
1939 r. Arcybiskup Slipyj został aresztowany przez 
NKWD już 11 IV 1945 r. Tego samego dnia poszli do 
więzienia również biskupi: Nikita Budka – biskup 
pomocniczy archidiecezji lwowskiej i Hryhoryj Cho-
myszyn – biskup diecezji stanisławowskiej. Aresz-
towano też innych wysokich rangą duchownych. 
Przewieziono ich do Kijowa, gdzie nakłaniano do 
zerwania unii brzeskiej. Unia brzeska została zawarta 
w 1596 r. Na jej mocy większość diecezji prawo-
sławnych na terenie Polski zrywało związek z cerkwią 
prawosławną. Gdy biskupi odmówili, oskarżono ich 
o zdradę narodu ukraińskiego przez współpracę 
z hitlerowcami. Zostali oni skazani na więzienie i dłu-
goletnią pracę przymusową w łagrach. 
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Święcenia biskupie 

 Czując taką presję ze strony władzy sowieckiej 
biskup Chomyszyn wiosną 1945 r., przed swym are-
sztowaniem wyświęcił na biskupów trzech księży: ks. 
Semena Łukacza, wykładowcę teologii moralnej i ojca 
duchownego seminarium stanisławowskiego, ks. Jana 
Słeziuka, katechetę w polskich gimnazjach Stani-
sławowa, oraz ks. Stefana Waprowycza, wykładowcę 
liturgiki i prefekta seminarium duchownego. Wszyscy 
trzej byli księżmi diecezjalnymi. Mieli oni kierować 
diecezją na wypadek aresztowania ordynariusza lub 
jego koadjutora – biskupa Iwana Latyszewskiego. 
Otrzymali święcenia potajemnie, w wypadku are-
sztowania jednego z nich władzę miał przejąć drugi, 
jego następca. 
 NKWD aresztowało również ponad 800 z 2300 
księży greckokatolickich, skazując ich na 10 lat łagru. 
W tej sytuacji 1105 księży zgodziło się przejść na 
prawosławie. 8 marca 1946 r. został zwołany przez 
władze stalinowskie, przy współpracy z Patriarchatem 
Moskiewskim, a nieuznany przez Watykan, sobór 
zwolenników likwidacji Kościoła greckokatolickiego, 
zwany obecnie – pseudosynodem lwowskim. Po trzy-
dniowych obradach podjął on uchwałę o anulowaniu 
Unii Brzeskiej. Ukraiński Kościół greckokatolicki został 
przyłączony do Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego. 
W 1943 r. na terenie biskupstwa stanisławowskiego 
pracowało 482 kapłanów, istniało 465 parafii, było 
886 kościołów i 68 klasztorów. W 1950 r. nie było już 
ani jednej parafii, kościoła i klasztoru. Kościół 
greckokatolicki zszedł do podziemia i był prześla-
dowany aż do ostatnich lat istnienia ZSRR, kiedy to 
mógł ponownie rozwinąć legalną działalność.                                                                                                                              
 

Areszt i proces 

 11 kwietnia 1945 r. NKWD aresztowało pięciu 
biskupów greckokatolickich. Przewieziono ich do 
Kijowa, gdzie nakłaniano ich do zerwania unii. Gdy 
odmówili, oskarżono ich o zdradę narodu ukra-
ińskiego poprzez współpracę z hitlerowcami.  
Oficjalnie ks. Jan nie ujawniał, że jest biskupem, ani 
nawet, że ma jakiekolwiek pełnomocnictwo na wypa-
dek aresztu biskupów. Nie był to łatwy czas dla nowo 
wyświęconego władyki, gdyż w tym okresie przyje-
chała jego rodzina: matka Honorata z dwiema jego 
siostrami Olgą i Marią oraz ich mężami Mieczysławem 
Grabowieckim  i  Zygmuntem   Gałdzickim,   a  także 
z dziećmi.  Dzieci   Marii  i  Zygmunta  Gałdzickich  to  

 

 

Zygmunt i Krystyna, a Olgi i Mieczysława Grabo-
wieckich to Marylka i Zofia. Czekali na transport 
w ramach ekspatriacji Polaków na  tzw. ziemie 
odzyskane. Okazało się jednak, że duchowieństwo 
szybko podzieliło los swoich biskupów. I tak  NKWD 
1 czerwca 1945 r. aresztowało i przeprowadziło rewi-
zję w mieszkaniu Słeziuka przy ul. Czerwonoarmijskiej 
14 i aresztowało go. W  postanowieniu o zatrzymaniu 
przedstawiono mu następujące zarzuty: Słeziuk, żyjąc 
do [czasu] zjednoczenia w 1939 r. Zachodniej Ukrainy 
z USSR, jako duchowny – katecheta nauczając religii 
w szkołach miasta Stanisławowa aktywnie prowadził 
antysowiecką agitację pośród ludności i kształcił 
uczącą się młodzież w duchu nienawiści do władzy 
sowieckiej i partii komunistycznej (bolszewików). (…)  
W tym momencie dla młodego księdza biskupa 
rozpoczął się długi i trudny okres uwięzienia. Był 
oddzielony nie tylko od wiernych, którym nie mógł 
posługiwać, lecz także od rodziny, która nie miała 
o nim żadnej wiadomości. Nie wiedział jeszcze wów-
czas, że już nigdy nie będzie mu dane spotkać się 
z własną matką. Honorata Słeziuk oraz dwie siostry 
księdza wraz z mężami i dziećmi pod koniec lata tego 
roku przyjechali do Stanisławowa w ramach akcji re-
patriacyjnej oczekując na transport, który zawiezie je 
na tzw. ziemie zachodnie, które mimo że po wojnie  
znalazły się w granicach Polski,  były  dla  nich obce. 

Błogosławiony Jan Słeziuk 
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Dowiedziawszy się od sióstr Miłosierdzia św. 
Wincentego a Paulo, że ks. Słeziuk przebywa w wię-
zieniu, jego matka Honorata przez wiele dni chodziła 
pod mury więzienia nawołując i nasłuchując swojego 
syna, jednak jej wysiłki okazały się zupełnie nie-
skuteczne. Jednocześnie załatwiając formalności zwią-
zane z wyjazdem na zachód, próbowano rodzinie ten 
wyjazd utrudnić. Olga Grabowiecka, jego siostra, miała 
pewnego razu usłyszeć pytanie, czy chce swojego 
brata pozostawić w więzieniu? W końcu, po kilku-
miesięcznym oczekiwaniu, jesienią 1945 r. cała rodzina 
ruszyła wraz z transportem repatriacyjnym w niez-
nane. W  listopadzie 1945 r. po dwutygodniowej po-
dróży wysiedli w Oleśnicy na Dolnym Śląsku, gdzie 
zamieszkali w  skromnym mieszkaniu na drugim 
piętrze, nieopodal stacji kolejowej. Matka błogo-
sławionego Iwana Słeziuka, Honorata, przez resztę 
życia zamawiała msze święte, prosząc początkowo 
o szczęśliwy powrót syna z  zesłania, a pod koniec 
swego życia – za duszę świętej pamięci syna. Umarła 
2 września 1954 r. przekonana, że jej syn nie żyje. 
Trzy miesiące po jej śmierci przyszedł od niego 
pierwszy list. Wtedy to ks. Jan Słeziuk został wypusz-
czony z łagrów Workuty i wrócił do Stanisławowa. 
Grób matki znajduje się po dzień dzisiejszy na 
cmentarzu komunalnym w Oleśnicy. Opiekują się nim 
dzieci i wnuki dwóch rodzonych sióstr błogosła-
wionego. W czasie, gdy rodzina osiedliła się na 
Dolnym Śląsku ks. Słeziuk siedział w stanisławowskim 
więzieniu, czekając na sąd. Śledztwo w jego sprawie 
trwało prawie rok. W akcie oskarżenia z dnia 24 maja 
1946 r. napisano: Będąc nauczycielem religii grecko-
katolickiej w stanisławowskiej szkole targowej 
SŁEZIUK w okresie niemieckiej okupacji prowadził 
wśród uczniów aktywną antysowiecką agitację, 
rozpowszechniał oszczercze wymysły o WKP(b) – 
Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii bolsze-
wików i rządzie sowieckim. W 1945 r. pośród Wier-
nych i duchowieństwa prowadził wrogą działalność 
przeciw zjednoczeniu Kościoła grecko-katolickiego 
z prawosławnym. Sąd skazał Słeziuka Iwana Mikoła-
jewicza na podstawie artykułu 54-10, paragrafu 
drugiej kodeksu karnego USSR z sankcjami z artykułu 
54-2 kodeksu karnego USSR na 10 lat pozbawienia 
wolności i zesłania do łagrów. Początek odbywania 
kary liczy się od dnia 23 maja 1945 r. Po ogłoszeniu 
wyroku Słeziuk został deportowany do łagrów 

w Workucie.                                                           Cdn 

Zabytki powiatu tłumackiego 
 

Materiał nadesłany przez Marię Filipecką 

 

 
 

 

ANTONÓWKA 
Cerkiew drewniana pw. św. Dymitra, 1848 r. 
Kapliczka grecko-katolicka murowana, 1858 r. 
Cmentarz  grecko-katolicki, 1849 r. 
BABIANKA 
Cerkiew drewniana pw. św. Jerzego, 1908 r. 
BOHORODCZYN 
Cerkiew drewniana z cmentarzem pw. św. Mikołaja, 
1804 r. 
BORTNIKI 
Krzyż przydrożny kamienny, ok. 70 lat. 
Cmentarz, ok. 100 lat, dziś nieużywany. 
BRATYSZÓW 
Cerkiew drewniana pw. św. Paraskewii, 1856 r. 
Krzyż dębowy, 1874 r. 
Cmentarz grecko-katolicki, 1852 r. 
Dwór  z kamienia, 1792 r., zniszczony w czasie wojny. 
BUDRYN (Budzyn) 
Cerkiew drewniana pw. św. Dymitra, 1869 r. 
Kapliczka drewniana, 1824 r. 
Krzyż przydrożny drewniany, 1863 r., stan zły. 
BUKÓWNA 
Cerkiew drewniana pw. św. Mikołaja, ok. 80 lat. 
Cmentarz, 1839 r., obecnie zniszczony. 
Dwie mogiły z czasów wojen tatarsko-tureckich. 
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CHOCIMIERZ (miasteczko) 
Kościół parafialny pw. św. Michała Archanioła, 1818 
r., spalony 1916 r. 
Cerkiew murowana pw. Przeniesienia Zwłok św. 
Mikołaja.  
Kurhan przydrożny, kamienny, 1848 r. 
Kaplicz a kamienna, 1840 r. 
CHOMIAKÓWKA 
Cerkiew drewniana  pw. św. Michała Archanioła, 
1864 r. 
Cmentarz katolicki, 1866 r. 
CZARNOŁOŹCE  
Kapliczka drewniana, 1854 r. 
Cmentarz, 1799 r., zniszczony. 
Dwór drewniany, 1765 r. 
DELAWA 
Cerkiew  drewniana  pw. Wprowadzenia Najświętszej 
Marii Panny do Świątyni, 1853 r. 
Dwa krzyże przydrożne: kamienny, 1849 r. 
i drewniany 1868 r., zniszczone. 
DOLINA 
Kościół  drewniany  pw. Narodzenia Najświętszej 
Marii Panny, pierwsza połowa  XIX w., poświęcony 
1838 r., zniszczony. 
Cmentarz, zupełnie zniszczony. 
Krzyż przydrożny kamienny, 1848 r. 
DOŁHE 
Cerkiew  drewniana  pw. Zmartwychwstania 
Chrystusa, 1854 r. 
Cmentarz, 1870 r. 
GRABICZ 
Krzyż przydrożny drewniany, 1873 r., zniszczony. 
GRUSZKA 
Krzyż przydrożny kamienny, 1863 r. 
Kaplica murowana, 1864 r, zniszczona. 
Cmentarz, 1859 r., zupełnie zaniedbany. 
GRUSZKÓW (nazwa nie figuruje w Skorowidzu 
miejscowości RP) 
Kapliczka murowana, 1867. 
HOŁOSKÓW 
Cerkiew drewniana p.w. św. Mikołaja, 1864 r. 
Figura drewniana, ok. 60 lat. 
HORODYSZCZE 
Pałac  letni  X. Eleonory Lubomirskiej, murowany 
z cegieł w 1873 r., w roku 1915 spalony przez wojska 
rosyjskie, pozostały tylko mury. 
HORYHLADY 
Cerkiew  drewniana pw. św. Onufrego, 1819 r. 

 
Grobowiec  murowany  z  kamienia,  dach  gontowy, 
1817 r., stan lichy. 
Cmentarz, na nim krzyż kamienny, 1845 r. 
Kaplica  przydrożna  murowana  z  kamienia, 1873 r. 
HOSTÓW 
Cerkiew  drewniana  pw. św. Jerzego, 1784 r. (według 
szematyzmu z 1778 r.). 
Cmentarz, 1784 r. 
HRYNIOWCE 
Cerkiew drewniana pw. Narodzenia Najświętszej 
Marii Panny, ponad 300 lat. 
JEZIERZANY 
Dwie kapliczki z kamienia, ok. 100 lat. 
Dwa  krzyże  przydrożne  drewniane, ok. 80 lat. 
Cmentarz ruski, ok. 250 lat, dziś nieużywany. 
JURKÓWKA 
Kaplica greckokatolicka z kamienia, 1871 r. 
KOROLÓWKA 
Krzyż przydrożny drewniany, 1848 r. 
Cerkiew  drewniana  pw. św. Michała Archanioła,  
XVIII/XIX w., spalona w czasie wojny, nowa cerkiew 
odbudowana 1923 r. 
KOLIŃCE 
Kapliczka drewniana, koło cerkwi cmentarz, ok. 80 
lat. 
KUTYSKA 
Cerkiew  drewniana  pw. Narodzenia św. Jana 
Chrzciciela, 1802, stan lichy. 
Dwór murowany z cegieł, 1650 r. 
Cmentarz, 1650 r., zaniedbany. 
Grobowiec murowany z cegieł, kryty gontami, 1859 r. 
LADZKIE SZLACHECKIE  (Lackie Szlacheckie) 
Dwa dwory drewniane, 1766 r. i 1844 r. 
Dwa krzyże drewniane, 1774 r. i 1824 r. 
Cerkiew drewniana p.w. Zmartwychwstania 
Chrystusa, 1700 r. 
Krzyż  kamienny, 1840 r. 
LITANERÓWKA  (nazwa nie figuruje w Skorowidzu 
miejscowości RP) 
Cmentarz, 1830 r., zniszczony. 
MARKOWCE 
Krzyż przydrożny drewniany, 1876 r. 
Oficyny  z  cegły i gliny, 1792 r. 
Cmentarz, 1854 r., zniszczony. 
MIŁOWANIE 
Cerkiew murowana pw. Podniesienia Krzyża 
Świętego, 1869 r. 
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MOŁODYŁÓW 
Cmentarz, ok. 60 lat. 
NADOROŻNA 
Cerkiew drewniana pw. Wniebowstąpienia Chrystusa, 
ok. 120 lat. 
Kapliczka drewniana, ok. 90 lat. 
Pięć  krzyży  drewnianych, od 60 do 120 lat. 
NIŻNIÓW (miasteczko) 
Kościół murowany pw. św. Stanisława Biskupa, 1479 r. 
(według szematyzmu z 1379 r.). Kościół dawniej OO 
Paulinów zbudowany i poświęcony w 1842 r. 
Dzwonnica z kamienia, 1868 r., w czasie wojny 
częściowo zniszczona. 
Figura kamienna, 1665 r. 
Kapliczka murowana, 1869 r. 
Dwa krzyże przydrożne, 1843 r. i 1873 r. 
Dwór częściowo murowany, częściowo drewniany, 
1821 r. 
Cerkiew drewniana pw. św. Michała Archanioła, 1775 r. 
Cerkiew drewniana pw. Wprowadzenia Najświętszej 
Marii Panny do Świątyni, 1872 r. 
NOWA WIEŚ 
Kościół drewniany, ok. 70 lat, zniszczony w czasie 
wojny. 
NOWOSIÓŁKA 
Cerkiew drewniana pw. Narodzenia MarIi, 1800 r. 
OKNIANY 
Kościół  drewniany pw. św. Bartłomieja, poświęcony  
w 1874 r. 
OLESZA 
Krzyż przydrożny,  1861 r. 
Kurhan usypany z ziemi, 1800 r. 
Krzyż  przydrożny  z  kapliczką, 1872 r. 
OLESZÓW  
Krzyż przydrożny,  1848 r. 
OLSZANICA 
Cerkiew drewniana pw. Narodzenia Chrystusa, 1800 r. 
Kaplica  drewniana, 1855 r. 
Kaplica drewniana, 1850 r. 
Cmentarz katolicki, ok. 100 lat. 
OSTRYNIA 
Cmentarz z krzyżami drewnianymi, ok. 80 lat. 
Krzyż przydrożny drewniany, 1848 r., odnowiony. 
OT TYNIA  (miasteczko) . 
Cerkiew drewniana pw. Wprowadzenia Prze-
najświętszej Marii, 1877 r., odnowiona, 
Figura św. Jana, drewniana, 1826 r. 
 

 
Krzyż przydrożny drewniany, 1840 r., zniszczony. 
Cmentarz katolicki, ok. 120 lat. 
Cmentarz żydowski, ok. 120 lat. 
PAŁAHICZE  
Kapliczka murowana, 1848 r. 
Figura św. Tekli, kamienna, ok. 80 lat, zniszczona. 
Posąg św. Isaka, kamienny, ok. 80 lat, zniszczony. 
Krzyż  przydrożny spiżowy, na podstawie murowanej, 
ok. 100 lat, zniszczony. 
Cmentarz z krzyżami drewnianymi, ok. 100 lat. 
PETRYŁÓW 
Figura dębowa, 1848 r. 
Kapliczka  murowana, lepianka, 1853 r. 
Cmentarz, 1715 r., zniszczony. 
PODPIECZARY 
Cerkiew drewniana pw. Narodzenia Chrystusa, 1872 r. 
Cmentarz, ponad 200 lat. 
POHONIA 
KIasz tor oo. Bazylianów, drewniany, 1634 r., stan zły. 
Cmentarz, 1634 r. 
PRZENICZNIKI  (Pszeniczniki) 
Dwa cmentarze z lat 1864 i 1870. 
Krzyż drewniany, 1848. 
PRZYBYŁÓW 
Cerkiew  drewniana pw. Trzech Świętych, 1804 r. 
Kapliczka  drewniana, ok. 90 lat. 
Pięć  krzyży drewnianych, od 60 do 80 lat. 
Cmentarz, ok. 130 lat, nieogrodzony, nieużywany. 
PUŻNIKI 
Cmentarz,  ok. 120lat. 
Dwa krzyże przydrożne, drewniane, 65 lat. 
Kapliczka drewniana, 70 lat. 
ROSZNIÓW 
Cerkiew drewniana, dębowa, pw. Św. Michała 
Archanioła, 1800 r, odnowiona i rozbudowana w 
1892 r. 
Cmentarz, 1735 r. 
SKOPÓWKA 
Cmentarz, 1857 r. 
Krzyż  przydrożny drewniany, ok. 55 lat. 
SŁOBÓDKA 
Kapliczka murowana,  1872 r. 
Trzy krzyże dębowe z lat: 1864, 1868 i 1873. 
Kapliczka murowana, 1872 r. 
STRUPKÓW 
Figura drewniana, ok. 55 lat, zniszczona. 
 



Zeszyty Tłumackie 2(64)2019 r. 
 

42 
 

STRYCHAŃCE  
Cerkiew drewniana, dębowa, pw. Świętej Trójcy, 
1852 r. 
Cmentarz, 1866 r. 
SUCHODÓŁ 
Krzyż dębowy, 1862 r. 
TARGOWICA 
Dwa  cmentarze, ponad 100 lat, nieużywane. 
TŁUMACZ (miasto powiatowe) 
Kapliczka drewniana, 1871 r. 
Figura murowana, 90 lat. 
Trzy krzyże dębowe z lat: 1864,1869 i 1871. 
Dwa krzyże kamienne, 1867 r. i 1868 r. 
Cmentarz żydowski, ok. 200 lat. 
TYŚMIENICA (miasto) 
Klasztor oo. Dominikanów murowany z cegieł, 1774 r. 
Kościół ormiański z cegieł, 1670 r. 
Cerkiew miejska z cegieł pw. św. Mikołaja, 1866 
(według szematyzmu 1870 r.). 
Cerkiew monasterska, drewniana, pw. Narodzenia 
Przenajświętszej Dziewicy Marii, 1748 r. (według 
szematyzmu1517 r.) 
Kościół murowany pw. św. Mikołaja Biskupa, 1736 r., 
restaurowany 1907 r. 
Bożnica mała z cegieł, 1760 r. 
Bożnic a duża z cegieł, 1670 r. 
Cmentarz katolicki, rok założenia nieznany. 
Cmentarz żydowski, rok założenia nieznany. 
Cmentarz żydowski, nowy, 1780 r. 
UHORNIKI 
Dwie  figury drewniane z lat 1840 
i 1844. 
WINOGRAD 
Cerkiew drewniana pw. św. Miko-
łaja, 1848 (według szematyzmu 
1849 r.). 
Dwa cmentarze z lat 1843 i 1848, 
zniszczone. 
Kaplica (grobowiec) murowana 
z cegieł, 1824 r. 
Dwa krzyże przydrożne drewniane 
z lat 1844 i 1846. 
Kapliczka drewniana z figurą św. 
Jana Nepomucena, 1842 r. 
WORONA 
Cerkiew  drewniana   pw.   Uśpienia  
Przenajświętszej Bogarodzicy, 1846 r. 
Dwa  cmentarze  z  lat  1800 i 1874 r. 

Cztery     krzyże    drewniane,  1859 r. 
ZAKRZEWCE 
Cerkiew  drewniana pw. św. Dymitra,  sprzed ok. 110 lat 
(według szernatyzmu 1808 r.) Cmentarz, ok. 110 lat. 

 

Żywa lekcja historii 
 

W przeddzień Święta Niepodległości Szkoła 
Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wilczy-
cach koło Wrocławia zaprosiła naszą wieloletnią 
członkinię – Annę Bocheńską na lekcję historii. Po jej 
zakończeniu na forum szkoły ukazała się informacja 
o tej ciekawej lekcji oraz podziękowania: Dziś w kla-
sach trzecich mieliśmy ogromną przyjemność gościć 
Babcię Anię. Babcia jest chodzącą historią. 93 - letnia 
pani recytowała wiersze, których nauczyła się w dzie-
ciństwie. Bardzo ciekawie opowiadała o zesłaniu 
podczas II Wojny Światowej całej jej rodziny na 
Syberię. Jej dzieciństwo nie było usłane różami. Miesz-
kała w zimnej ziemiance i omal nie umarła na dziwną 
egzotyczną chorobę. Cierpiała głód i niewygody. 
Tęskniła za Ojczyzną, do której dane jej było wrócić 
dopiero po sześciu latach niewoli. Mimo tego, dziś 
jest radosną, wesołą staruszką, wspaniale nawią-
zującą relacje z młodymi ludźmi. Dzięki jej opowieś-
ciom mogliśmy przez chwilę zadumać się nad losem 
tych, dzięki którym żyjemy w wolnej Ojczyźnie. Pani 
Ania jest prababcią jednego z naszych uczniów - 
Damiana. Dziękujemy Babci Ani za przybycie do nas 
i życzymy jej duuuuuużo zdrowia. 

 
 
 
 

Członkinie Ogólnopolskiego Oddziału Tłumaczan – Anna 
Bocheńska oraz Irena Rosowska na lekcji historii w Szkole 
Podstawowej   im.  Marii   Skłodowskiej-Curie  w   Wilczycach 
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Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia 
2019 r.   

8 lipca 2019 r. o godzinie 18-tej  pod Urzędem 
Marszałkowskim we Wrocławiu pożegnano ok. 1000 
wolontariuszy, którzy wyjechali na polskie cmentarze 
na Ukrainie, aby prowadzić tam przez 10 dni prace 
porządkowe oraz uczyć się historii Polski. Prace 
prowadzone były na 150 cmentarzach. Młodzież 
wyruszającą na wschód pożegnały najbliższe rodziny 
oraz główni patroni dziesiątej edycji akcji ,,Mogiłę 
pradziada ocal od zapomnienia”. Wolontariuszy 
odprawił sekretarz stanu Prezydenta RP Andrzej 
Dera, który razem z nimi wyruszył, aby pracować na 
cmentarzu w Busku. Jako przedstawiciel Prezydenta 
Rzeczpospolitej Andrzeja Dudy odwiedził także  
młodzież pracującą na lwowszczyźnie, Wołyniu, ziemi 
tarnopolskiej oraz stanisławowskiej. Na odprawie 
obecni byli także: Dolnośląski Kurator Oświaty - 
Roman Kowalczyk, patron kresowych działań w dolno-
śląskich szkołach oraz Marszałek Dolnego Śląska 
Cezary Przybylski, a także wiele innych osób, dzięki 
którym ta kresowa inicjatywa ma możliwości realizacji. 
Wzruszającym akcentem pożegnania był występ chóru 
„Piastuny”, który zaśpiewał dwie pieśni: „Rotę” oraz 
„Piękny jest nasz kraj”, a także wyprowadzenie kon-
woju przez członków motocyklowego stowarzyszenia 
„Rajd Katyński”. 
 
 

 

Żywaczów 
 

Poszukuję kontaktów z osobami posia-

dającymi wiedzę o mieszkańcach i historii 

Żywaczowa. Maria Wasiak, tel. 508 134 708 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Składki członkowskie 
 

Przypominamy członkom Oddziału, że 

wpłaty składek oraz darowizn należy wnosić na 

konto TMLiKPW Zarząd Główny  z  dopi-

skiem – Tłumacz.  PKO BP IV O/Wrocław 

53 1020 5242 0000 2102 0131 9631 Składka 

członkowska wynosi 18 zł. 
 

Opłatek 2020 

 

Sympatyków i członków naszego 

Oddziału zapraszamy na coroczny Opłatek, 

który odbędzie się 18 stycznia 2020 r. w domu 

Kultury „Piast” przy ul. Rękodzielniczej 1. 

(Wrocław Pilczyce). Uroczystość rozpocznie 

się Mszą św. w kościele pw. Macierzyństwa 

Najświętszej Maryi Panny przy ul. Pilczyckiej 

139 o godz. 10.00. Rozpoczęcie uroczystości 

w Domu Kultury – godz. 12.00.  Koszty 

konsumpcji – 50 zl/osobę. Jako gość specjalny 

wystąpi chór „Piastuny”. 

Aby zapewnić sprawną organizację oraz 

miła atmosferę prosimy o zgłaszanie 

udziału do 10 stycznia 2020 r. Kontakt E. 

Niewolska, tel. 790 211 416. 

Wszystkie chętne panie (a także chętnych 

panów)  prosimy  o  przyniesienie  ciast.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenia 

Darowizny za okres od 01.06.2019 r. do 31.10.2019 r. 
 

Darowizny ogółem 

w tym na 

cele statutowe 
cmentarz i kościół 

w Oknianach 

cmentarz i kościół 

w Tłumaczu 

5383,51 5033,51 250,00 100,00 
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Uprzejmie informujemy, że coroczny zjazd 

tłumaczan nad morzem odbędzie się w dniach 26.06. 

– 10.07.2020 r. Turnus wczasowy rozpoczyna się 

pierwszego dnia kolacją, a kończy dnia ostatniego 

śniadaniem. Cena pobytu z dobę – 110 PLN, w tym 

zakwaterowanie i wyżywienie. Dzieci do lat 3 mają 

pobyt bezpłatny, dzieci od 4 do 10 lat – 55 PLN/dobę. 

Pokój jednoosobowy – dopłata 250 PLN/turnus. 
 

Ośrodek w ramach organizacji wypoczynku zapewnia 

uczestnikom następujące świadczenia : 

➢ zakwaterowanie w OW LEŚNY DWÓR 

w Pogorzelicy w pokojach 2 – 3-osobowych 

z łazienkami, balkonami, TV, ręcznikami, 

➢ wyżywienie  3  x  dziennie:  śniadanie  i  kolacja  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w formie bufetu szwedzkiego, obiad serwowany  

➢ zorganizowanie jednego wieczorku tanecznego 

z muzyką na żywo 

➢ możliwość korzystania z zewnętrznego odkrytego 

basenu 

➢ wieczór grillowy z pieczeniem kiełbasek 

➢ bezpłatny parking dla samochodów osobowych 
 

Zakiczki na wczasy w wysokości 50% ceny 

całkowitej, czyli 770 PLN należy wpłacić do końca 

marca 2020 r. Właty należy dokonać na konto 

OOT z dopiskiem – wczasy w Pogorzelicy. 

Warunki w ośrodku są bardzo dobre, a ilość 

miejsc ograniczona. Proszę więc o kontakt i jak 

najszybsze rezerwowanie miejsc. Kontakt: E. 

Niewolska, tel. 790 211 416  
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Odpust w Siedlakowicach 

28 lipiec 2019 r. 
 

Coroczne spotkanie Tłumaczan u stóp 

św. Anny Samotrzeciej, naszej patro-

nki i opiekunki. Mszę św. odprawił  

ks. Stanisław Kulig, a licznie przybyli 

pielgrzymi spotkali się w osiedlowej 

świetlicy u gościnnych mieszkańców 

Siedlakowic, którym przewodzi nie-

zastąpiony sołtys Pan Jerzy Czerwiec. 


