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Grzechem byłoby nie pamiętać 
Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia, 2020 r. 

 

Elżbieta Niewolska 
 

 Jedenasta edycja akcji "Mogiłę pradziada ocal 
od zapomnienia" w 2020 r. odbyła się w pierwszych 
dniach października. Ze względu na przeróżne obo-
strzenia natury medyczno-represyjnej w Polsce oraz 
na świecie, po raz pierwszy od czasu rozpoczęcia 
akcji, nie uczestniczyła w niej młodzież, dlatego też 
wolontariuszami były tylko osoby dorosłe. Grupa 
tłumacka, która od 10 lat pracowała na cmentarzu 
w Tłumaczu, Niżniowie i Oknianach, w tym roku 
zmuszona była wraz z innymi grupami wolontariuszy 
zająć się dodatkowo cmentarzami w Buczaczu, Zba-
rażu i Potoku Złotym. Po pięciogodzinnym postoju na 
granicy dotarliśmy do Tłumacza, aby zabrać pozosta-
wione tam w poprzednim roku narzędzia i wyru-
szyliśmy do oddalonego o 70 km Buczacza, gdzie 
zapewnione mieliśmy wyżywienie i nocleg. Trasa 
wiodła przez niezwykle malownicze okolice, znajome 
wioski powiatu tłumackiego i most na Dniestrze 
w Niżniowie. Wieczorem na plebanii w Buczaczu 
przywitał nas gospodarz ks. Dariusz Piechnik, pro-
boszcz w parafii Wniebowzięcia NMP i dwie przemiłe 
panie - Nela i Nadia, które przez cały czas pobytu 
szykowały nam smaczne domowe posiłki. Rankiem, 
następnego dnia, mogliśmy wreszcie zobaczyć mia-
sto, które z wielkim trudem w ciemnościach prze-
mierzaliśmy poprzedniego wieczoru. Największe wra-
żenie zrobiło na nas jego bardzo nietypowe i jedno-
cześnie niezwykle malownicze położenie w  głębokim 
jarze rzeki Strypy, z domkami usytuowanymi na jego 
zboczach, sprawiających wrażenie postawionych  
jeden na drugim.  
 Historia tego miasta jest nierozerwalnie 
związana z dziejami Rzczpospolitej, w którym wciąż 
zachwycają stare cerkwie, kościół Wniebowzięcia 
NMP, klasztor Bazylianów wybudowany w stylu 
baroku wileńskiego oraz ratusz - jeden z najzna-
komitszych przykładów świeckiej architektury roko-
kowej w I Rzeczypospolitej. Nad miastem dominują 
leżące na najwyższym wzgórzu ruiny starego zamku - 
twierdzy, dawnej  kresowej warowni wybudowanej 
pod koniec XIV w. na miejscu XII-wiecznego zamku 
drewnianego. Zamek należał do rodu Buczackich 
i Golskich, a od początku XVII w. do rodu  Potockich.  
Ruiny zamku znajdują się na wzniesieniu oddalonym 
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ok. 200 m od kościoła Wniebowzięcia NMP, którym 
zarządza ks. Dariusz Piechnik.  Do zamku dojść można 
także od źródła Jana III Sobieskiego, przy którym król 
Jan w 1687 r. odpoczywał,  szykując się na wyprawę 
przeciwko Turkom. Źródełko znajduje się w frag-
mencie murów miejskich. Przy drodze do Monaste-
rzysk rośnie także 600-letnia lipa, zwana lipą Maho-
meta lub Złotą Lipą, pod którą miano podpisać  
w 1672 r. tzw. pokój buczacki zakładający oddanie 
Turcji wschodnich ziem Polski. 

   
   

 Buczacz położony jest na obu brzegach rzeki 
Strypy w głębokim jarze. Brzeg wschodni tworzy wynio-
sła góra Fedor, na której w 1924 r. dokonano cennych 
wykopalisk z epoki przedhistorycznej. Dziś znajduje się 
tam cmentarz miejski oraz boisko sportowe. Początki 
tego pięknego miasta sięgają XII w. Pierwsza histo-
ryczna wzmianka pochodzi z 1260 r. Od połowy XIV w. 
przynależał do Polski i związany był z rodem herbu 
Abdank, którego przedstawiciele przejęli od niego 
swoje nazwisko. Pierwszym z rodu, który zaznaczył 
swoją obecność w tym miejscu był Michał Buczacki, 
zmarły w 1392 r. Dzięki jego staraniom w 1379 r. nada-
no miastu prawa miejskie na prawie magdeburskim 
(jedna z pierwszych lokacji na Ziemi Halickiej) oraz 
erygowano parafię rzymskokatolicką Wniebowzięcia 
NMP, a na skalistym wzgórzu wzniesiono  zamek  
warowny  z  czerwonego  piaskowca.  

 W wiekach XIV – XVII  Buczacz stanowił 
ważną twierdzę nadgraniczną, powstrzymującą ataki 
Tatarów, Turków, Mołdawianów oraz Kozaków. 
W 1515 r. król Zygmunt II August ponownie lokował 
Buczacz na prawie magdeburskim obdarzając 
przywilejem dwóch jarmarków rocznie i jednym 
dniem targowym w każdy czwartek, dzięki czemu 
Buczacz stał się po Tarnopolu największym ośro-
dkiem handlowym Podola. Po śmierci Katarzyny 
Buczackiej, ostatniej właścicielki Buczacza z tego 

rodu, miasto przeszło w ręce Golskich, 
a potem na wiele lat przejęli je Potoccy 
zaznaczając następny etap w rozwoju 
miasta, głównie za sprawą Marii Mohy-
lanki, żony Stefana Potockiego. Dzięki jej 
fundacjom powstały cerkwie oraz rozbu-
dowano zamek wyposażając go w nowo-
czesny system fortyfikacji, który dwu-
krotnie bezskutecznie atakowali Tatarzy 
w 1665 i 1667 r. W 1676 roku zamek 
został doszczętnie zniszczony przez Ibra-
hima Szejtana. Odbudowany przez Jana 
Potockiego przetrwał w dobrym stanie 
do pierwszej połowy XVIII w. W nas-
tępnych latach opuszczony i zaniedbany 
zaczął chylić się ku upadkowi. Ze 
względów praktycznych zaczęto roz-
bierać mury i do dziś pozostały już tylko 

ruiny. Na jednej ze ścian widnieje do dziś  napis  
ostatniego  zaborcy  w  języku  rosyjskim. 
 

 
 

Panorama Buczacza, widok z wzgórza zamkowego 

 

Ruiny zamku Buczackich 
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 Zdobyty przez Turków Buczacz stał się siedzibą 
Mahometa IV. Miasto zostało złupione i spalone. Po 
upadku Kamieńca Podolskiego i przegranej wojnie 
król Michał Korybut Wiśniowiecki podpisał w Bucza-
czu haniebny traktat pokojowy z Turcją, zrzekając się 
części województw: podolskiego, bracławskiego 
i kijowskiego oraz zobowiązując się do płacenia 
rocznego haraczu. Na skutek traktatu do 1683 r. 
połowa miasta (jeden brzeg rzeki) znajdowała się na 
terytorium tureckim. W 1687 roku, w czasie wojny 
polsko-tureckiej, trwającej do 1699 r. i zakończonej 
pokojem w Karłowicach oraz odzyskaniem utraco-
nych w poprzedniej wojnie ziem, na terenie Buczacza 
koncentrowały się wojska Jana III Sobieskiego.  
 

 
 

Uliczka z widokiem na klasztor Bazylianów 
 

  W XVIII w. Buczacz był rezydencją Mikołaja 
Bazylego Potockiego – starosty kaniowskiego, woje-
wodzica bełskiego, prawnuka Stefana Potockiego 
i Marii Mohylanki. Ufundował on późnobarokowy 
kościół farny pw. Wniebowzięcia NMP, piękny roko-
kowy ratusz, oba według projektu Bernarda 
Meretyna i rzeźbiarza Jana Jerzego Pinsla, cerkiew 

Podniesienia Krzyża Świętego oo. Bazylianów 
fundowaną pierwotnie w 1712 r. przez Stefana 
i Joannę z Sieniawskich Potockich, a także odre-
montował zamek zniszczony przez Turków w 1676 r. 
Bazylianie mieli obowiązek kształcić i wychowywać 
młodzież obu wyznań katolickich. W 1772 r. w wyniku 
I rozbioru Polski Buczacz stał się częścią Austrii i przez 
pewien czas  był miasteczkiem wchodzącym w skład 
cyrkułu stanisławowskiego. 
 Na początku I wojny światowej Buczacz został 
zniszczony przez wojska rosyjskie i pożar, który 
strawił dwie trzecie miasta. W czerwcu 1916 r., 
przed ofensywą Brusiłowa, którego wojska zajęły 
miasto, część zabytkowego centrum miasta została 
prawie całkowicie zniszczona podczas ostrzału. 
W 1917 r. wojska austro-węgierskie wyparły Rosjan 
z Buczacza i od lipca 1919 r. Buczacz znalazł się 
w granicach Polski. Jego przynależność do Polski 
potwierdzono w 1923 r. W II Rzeczypospolitej było to 
miasto   powiatowe  w  województwie  tarnopolskim. 
 Podczas II wojny światowej Buczacz został 18 
września 1939 r zajęty przez ZSRR i przyłączony do 
Ukraińskiej SRR. Od lipca 1941 r. okupowany był 
przez Niemców, którzy pozbawili Buczacz praw 
miejskich  i ustalili siedzibą gminy. W lipcu 1944 r. 
został zajęty przez Armię Czerwoną i ponownie 
włączony do Ukraińskiej SRR. W latach 1945–1946 
ekspatriowano z Buczacza i z terenów dawnego 
powiatu buczackiego kilkadziesiąt tysięcy Polaków. 
Po wysiedleniu ludności polskiej w 1945 r. komu-
nistyczne władze ukraińskie zamknęły kościół Wnie-
bowzięcia Najświętszej Maryi Panny i umieściły w nim 
magazyn artykułów żelaznych, a następnie zboża. 
Z kościelnej krypty wyrzucono kości Potockich. 
W 1991 r. kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny został zwrócony rzymskim katolikom. Duże 
zasługi w ratowaniu świątyni i jej odrestaurowaniu 
miał  ks. Ludwik Rutyna. Od 24 sierpnia 1991 r. 
miasto znajduje się na terenie Ukrainy. 
 Miasto o tak bogatej historii zasługuje na 
porządne i dogłębne poznanie. Niestety ze względu 
na bardzo napięty czas związany z porządkowaniem 
cmentarzy nasze buczackie peregrynacje były krótkie 
i pospieszne. Mimo to zdążyliśmy pomiędzy godzi-
nami pracy na cmentarzu zwiedzić podziemia i wieżę 
kościoła Wniebowzięcia NMP, ruiny zamku, miejski 
ratusz, który ciągle jest w remoncie oraz miejsce 
gdzie  stoi  pamiętna, żyjąca  ciągle,  stara  Złota  Lipa. 
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 Najlepiej poznanym przez nas buczackim 
zabytkiem był cmentarz miejski na górze Fedor, gdyż 
tam właśnie przez dwa dni przebywaliśmy, 
czyszcząc cmentarz z zarastających go krzewów, 
chwastów i drzew. Grupa tłumacka pracowała 
razem z grupą wolontariuszy z Borowa (wioska 
w woj. dolnośląskim), która w ramach akcji 
"Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia" zajmo-
wała się tym cmentarzem w latach 2011 - 2019.  
W tym roku grupa reprezentowana była przez 
panów: Mariana  Grabasa i  Juliana Kowalczyka 
z Borowa oraz dr Mariusza Kolmasiaka z War-
szawy. Przepięknie położony zabytkowy cmen-
tarz jest jednym z najstarszych i najciekawszych 
nekropolii dawnego województwa tarno-
polskiego. Lokowany pod koniec XVIII w. na 
wzgórzu  Fedor, leżącym wówczas poza mia-
stem, dziś obejmuje powierzchnię ok. 3 ha. Od 
początku jego istnienia była to nekropolia 
wielowyznaniowa, na której chowano głównie 
wiernych w obrządku rzymskokatolickim oraz  greko-
katolickim. Pierwotny teren cmentarza opasano 

w 1832 r. kamiennym murem, którego fragmenty 
zachowały się do dziś. Największym obiektem 
cmentarza jest grobowa kaplica Potockich, wokół 
której znajdują się pochówki inteligencji buczackiej 
oraz zwykłych obywateli miasta. Kaplica była 
miejscem spoczynku braci - Kajetana i Pawła 
Potockich, synów kasztelana lwowskiego Józefa 
Potockiego oraz Pelagii Potockiej, córki Jerzego 
Potockiego - starosty tłumackiego. Obaj byli 
kanonikami kościoła rzymskokatolickiego i właś-
cicielami dóbr ziemskich. Kaplicę ufundował ks. 
Paweł Potocki, a wybudowano ją prawdopodobnie 
z kamienia pochodzącego ze zniszczonego zamku 
buczackiego. Po II wojnie światowej, w okresie bol-
szewickim, szczątki braci zostały sprofanowane 
i trudno ustalić gdzie znajdują się obecnie. Kaplica 
jest bardzo zniszczona i zawiera tylko dwie luźno 
leżące płyty nagrobne  braci. W najbliższej okolicy 
kaplicy Potockich znajdują się okazałe grobowce 
zamożnych rodzin Buczacza oraz miejsca pochówków 
zasłużonej dla miasta miejscowej inteligencji. Cmen-
tarz nie posiada alei zasłużonych, a groby zwykłych 
mieszkańców miasta znajdują się wśród grobów 
buczackiej elity. Cmentarz jest czynny i odbywają się 
na nim bieżące pochówki. W porównaniu z cmen-
tarzem w Tłumaczu widać tu większy szacunek do 
starych grobów i dbałość o ich stan techniczny. Stare 
pomniki  stoją spokojnie wkomponowane w groby 
współczesne. 

  
 

 

Grób powstańca styczniowego 
 

Grobowiec braci Potockich 
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 Kilkaset metrów od ryneczku i ratusza stoi 
kościół farny Wniebowzięcia NMP zbudowany przez 
Mikołaja Potockiego w 1765 r. Przed laty w piwnicach 
znajdowały się grobowce oraz archiwum z przywi-
lejami i nadaniami. Na zwieńczeniu kościoła 
figurują dwa krzyże. Najwyżej umieszczono krzyż 
łaciński, a nad ścianą frontową widnieje krzyż 
Potockich herbu Pilawa z trzema belkami. Takimi 
samymi krzyżami zwieńczone są dwie wieże 
kościoła przy klasztorze Bazylianów. Nad wej-
ściem głównym do kościoła widnieje napis: 
"Chcąc Potockich Pilawa mieć trzy krzyże całe, 
dom ten na Bożą wybudował chwałę". Trzy 
krzyże, to trzy religijne fundacje Mikołaja 
Potockiego: kościół Wniebowzięcia NMP, cerkiew 
Pokrowy i klasztor Bazylianów. Po wypędzeniu 
ludności polskiej w 1945 r. władze sowieckie 
zamknęły kościół i umieściły w nim magazyn arty-
kułów żelaznych. W krypcie urządzono kotłownię, 
a kości członków rodziny Potockich spoczywające 
w krypcie zostały sprofanowane i wyrzucone 
z kościoła. W 1991 roku władze wolnej Ukrainy 
zwróciły zniszczony kościół katolikom. 24 sierpnia 
1991 r. biskup diecezjalny Marcjan Trofimiak 

ponownie poświęcił kościół. W latach 90-tych XX w. 
przeprowadzono remont świątyni. Jednym z głów-
nych orędowników i inicjatorem remontu był polski 
proboszcz parafii w Buczaczu ks. infułat Ludwik 
Rutyna. Będąc już na emeryturze, 90-letni ksiądz 
Rutyna, powrócił w rodzinne strony (urodził się we 
wsi Podzameczek niedaleko Buczacza), zamieszkał 
w Buczaczu i zajął się reaktywacją parafii rzymsko-
katolickiej oraz remontem zrujnowanego kościoła. 
Pełnił także posługę duszpasterską w okolicznych 
wsiach. Swoje ostatnie lata życia poświęcił ratowaniu 
polskich zabytków sakralnych na zachodnim Podolu 
przyczyniając się także do wyremontowania zrujno-
wanych kościołów w Trybuchowcach, Potoku Złotym, 
Petlikowcach Starych, Uściu Zielonym i  Koropcu. 
W wieku 91 lat wyremontował także plebanię w Bu-
czaczu, w której mieliśmy przyjemność gościć zaj-
mując się okolicznymi cmentarzami. 
 Pisząc relację z akcji sprzątania cmentarzy 
poświęciłam więcej miejsca Buczaczowi nie tylko 
dlatego, że jest to niezwykle ciekawe, bogate histo-
rycznie miejsce, ale także dlatego, że ciągle tli się tam 
jeszcze polskość podtrzymywana przez księży, gdzie 
można zatrzymać się w dobrych warunkach socjal-
nych, zjeść smaczne domowe posiłki i zorganizować 
wspaniały punkt wypadowy do zwiedzania wielu 
historycznych miejsc. Niestety może tam przebywać 
jednocześnie nie więcej niż 15 do 20 osób.  

 

 
 Na buczackim cmentarzu pracowaliśmy dwa 
dni. Trzeciego dnia pobytu zjechaliśmy się wszyscy na 

   
 

Przed plebanią: Irena Rosowska, Józef Gliński  oraz 
Zbigniew Maliszewski 

 

Kościół Najświętszej Marii Panny 
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Na buczackim cmentarzu pracowaliśmy dwa dni. 
Trzeciego dnia pobytu zjechaliśmy się wszyscy na 
cmentarzu w Zbarażu, by wspólnymi siłami oczyścić 
tamtejszy zabytkowy cmentarz. Niestety było nas za 
mało, aby prace doprowadzić do końca. Podobnie jak 
w Buczaczu cmentarz zbaraski jest niezwykle piękny 
i dość dobrze zachowany. Obfituje w ogromną ilość 
przepięknych nagrobnych rzeźb, dlatego zwany jest 
też małym Łyczakowem. Najstarszy nagrobek pocho-
dzi z 1803 roku. Jak wiele innych kresowych polskich 
cmentarzy  przez długie lata stał zarośnięty krzewami 
i drzewami, które kryły bezcenne piękno minionych 
epok. Przez ostatnie lata wielu młodych ludzi praco-
wało bardzo ciężko, aby ratować je od zapomnienia 
i zatraty. Dziś, podobnie jak wiele innych cmentarzy 
na Kresach, jest on w miarę uporządkowany i wido-
czny, gdyż rokrocznie usuwane rośliny osłabiły nieco 
swój wzrost i teraz potrzebne jest tylko niedo-
puszczenie do ponownego zalesienia. Przydałyby się 
również remonty niektórych grobów. Chwilę czasu 
mieliśmy także na ekspresowe zwiedzenie zbara-
skiego zamku powstałego w latach 1620 - 1626 na 
polecenie Jerzego i Krzysztofa Zbaraskich pocho-
dzacych z bogatego rodu kniaziów zbaraskich, wywo-
dzących się z ruskich Korybutów. Twierdza zbaraska 
najbardziej znana jest z bitwy obronnej stoczonej 
w 1649 r. podczas powstania Chmielnickiego  opisa-
nej w  "Ogniem i mieczem" przez Henryka Sienkie-
wicza. W czwartym dniu pobytu wpadliśmy na chwilę 
na cmentarz w Potoku Złotym, przepięknie położonej 
miejscowości niedaleko Buczacza. Zastaliśmy tam 
gąszcz krzewów i niedużych drzew gęsto porośnię-
tych na prawie całej powierzchni cmentarza. Widok 
ten przyprawił nas o ból serca,  gdyż ta część cmen-
tarza była pięknie wyczyszczona przez wolontariuszy 
pracujących na nim rok wcześniej. Ciepły klimat 
i żyzna ziemia Podola sprawiają, że przyroda rozwija 
się tam szybko i bujnie. Niestety na zwiedzanie tej 
niezwykle ciekawej miejscowości, gniazda rodziny 
Potockich, zabrakło nam czasu. 
 Pracując na cmentarzach Podola czekaliśmy 
niecierpliwie na wyjazd do naszego wieloletniego 
miejsca pracy na cmentarzu w Tłumaczu. Czekaliśmy 
tym bardziej, że mieliśmy ze sobą dary dla miesz-
kańców Tłumacza i Oknian z wielkim trudem przewie-
zionych przez granicę. Jeden z naszych wolontariuszy  
Zbyszek Maliszewski udał się z misją do Kołomyi - 
rodzinnych stron swoich przodków, a nam na pracę 

na cmentarzu tłumackim zostały tylko dwa dni. 
Niestety, plany pokrzyżowała kapryśna pogoda. 
W pierwszym dniu musieliśmy zrezygnować z pracy, 
ponieważ cały dzień padał rzęsisty deszcz. Wyko-
rzystaliśmy go więc na spotkania z przyjaciółmi  oraz 
rekonesans na cmentarzu w Tłumaczu. Spotkaliśmy 
się z Panią Sławą Fuczenko, Wirą Woroszczuk oraz 
sołtysem wsi Okniany Mirosławem Krasniakiem. 
Z ogromną satysfakcją oglądaliśmy wyremontowany 
i pokryty nowym dachem z blachy stary drewniany 
tłumacki kościółek, służący obecnie wiernym obrzą-
dku grekokatolickiego. Okniany, to piękna zadbana 
wioska, położona na wzgórzach niedaleko Dniestru. 
W wiosce tej funkcjonuje dziś już praktycznie nigdzie 
nie spotykany i przyjemny zwyczaj. W miejscowym 
sklepiku można spocząć przy stoliku i zjeść posiłek 
przygotowany z zakupionych w nim produktów. 
Obsługa może także przygotować drobne przekąski 
i nawet kieliszeczek samogończyku na rozgrzewkę 
można wypić bez narażania się na szykany władzy. 
 

 
 

 
 
 

Przed domem Zofii i Jakuba Panachidów 
Tłumacz, 2020 r. 

 

W Oknianach 
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 Drugi dzień pobytu w Tłumaczu przywitał nas 
piękną słoneczną pogodą i stworzył idealne warunki 
do pracy, które dobrze wykorzystaliśmy, doprowa-
dzając do porządku aleję główną cmentarza, przy 
której stoją stare zabytkowe grobowce. Ta jedno-
dniowa praca uzmysłowiła nam, jak dużą nabyliśmy 
wprawę w cmentarnych działaniach. Praca szła nam 
niezwykle sprawnie, głównie za sprawą czterech 
mężczyzn, zaprawionych w pracach fizycznych: Rysia 
Wiszniewskiego - pilarza, Zygmunta i Józefa Dyna-
ryńskich obsługujących transport wykoszonej rośli-
nności na podstawioną przyczepę oraz operatora 
kosiarki i kierowcę naszego busa - Józia Glińskiego 
Trzy panie: Irena Rosowska, Janina Ziobro oraz 
Elżbieta Niewolska zajmowały się pracami wykończe-
niowymi, czyli grabieniem trawy, wyrywaniem  chwa-
stów i czyszczeniem nagrobków. Ekipa była nieduża, 
ale bardzo sprawna i dobrze zorganizowana. Przy-
szłość tłumackiego cmentarza niestety nie rysuje się 
dobrze. Jest to cmentarz czynny, na którym odby-
wają się bieżące pochówki, często niszczące stare 
groby. Krzyże są zwalane, a groby rozbierane. Tworzy 
to niezwykle przykry widok i odbiera nadzieję na 
zgodne współistnienie historii i teraźniejszości. 
 Kończąc pracę zapaliliśmy na grobach znicze, 
w tym także na grobie Józi Moczulskiej  oraz ks. 
Pławiuka i udaliśmy się na obiad do kochanej Sławy 
Fuczenko. Obiad był jak zwykle smaczny i obfity. 
Królowały pierogi, barszcz ukraiński i galareta zwana 
studzieniną oraz ciasto przyniesione przez Państwa 
Dobrowolskich. Po obiedzie przekazaliśmy finansowe 
wsparcie  od  OOT  dla  kościoła,  szkoły  polskiej oraz 

 
dla osób porządkujących cmentarzu. Na chwilkę 
spotkaliśmy się z także Jurą Hanuszkiewiczem, dla 
którego ciągle brakuje nam czasu. Obiecuję sobie od 
lat, że któregoś dnia zostanę w Tłumaczu dłużej 
i razem zajmiemy się historią naszego kochanego 
miasta. Mam nadzieję, że nikt nam w tych planach nie 
przeszkodzi. Ostatni dzień pobytu przeznaczyliśmy na 
czyszczenie i konserwację narzędzi oraz pakowanie 
i przygotowanie do podróży powrotnej do Polski. 
Żegnaliśmy przytulny kącik na plebanii z rozrzew-
nieniem, ale także szczęśliwi, że mogliśmy w gronie 
ludzi kochających Kresy spędzić wspólne wspaniałe 
chwile pod opieką gospodarza ks. Dariusza oraz prze-
sympatycznych pań - Neli i Nadii.  Wracając do Polski 
zatrzymaliśmy sie także w hoteliku w Klubowcach, 
aby spotkać się na chwilkę z profesorem Przemy-
sławem Makarowiczem, prowadzącym w imieniu 
Uniwersytetu Poznańskiego badania archeologiczne 
w wiosce Miłowanie w powiecie tłumackim. W tym 
roku czas poświęcony pracy na cmentarzach  był 
wyjątkowy. Dla mnie był to czas niezwykle piękny 
i wzruszający. W obliczu zamykającego się świata 
i zrywania wszelkich międzyludzkich relacji był to dla 
mnie czas  niemal święty. Mam także nadzieję, że nie 
ostatni. Myslę, że także inni uczestnicy naszej wypra-
wy podobnie przeżywali ten pobyt. Pamięć o Kresach, 
to nie jest tylko pamięć o polskiej martyrologii, to 
także pamięć o wielkiej i pięknej historii państwa, 
w którym żyło wiele narodowości, i która nie jest 
utraconym mitem, ale rzeczywistym nauczycielem 
życia dającym wiedzę i siłę do budowania lepszej 
przyszłości. 

Cmentarz w Tłumaczu 
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I póki kropla jest w Bałtyku ... 
Elżbieta Niewolska 

 Karol Ogierd Borhardt - kapitan żeglugi 
wielkiej w jednej z wielu swoich marynistycznych 
opowieści zatytułowanej "Znaczy kapitan" wspomi-
nając braci Deyczakowskich pisze: "Młodszy Dej zrobił 
akurat pół dyplomu akademii górniczej i pociągnięty 
opowiadaniami brata trafił na „Lwów”. Pierwszy tre-
ning  pod  żaglami, jeszcze przed wstąpieniem do 
szkoły, odbywał na kupionej przez brata żaglówce na 
Zatoce Gdańskiej. W pewnej chwili żaglówka lawi-
rując koło stojącego na kotwicy „Lwowa” położyła się 
na wodzie i zatonęła. Na powierzchni zostały tylko 
dwie głowy Dejów. Starszy nie przestawał instruować 
młodszego, tak jakby w dalszym ciągu siedzieli na 
żaglówce: "Widzisz teraz sam, gdybyś puścił szot, tak 
jak ci mówiłem, byłoby prawidłowo!" Takie były 
początki służby na morzach i oceanach braci 
Deyczakowskich. 
 

 Przy ul. Kolinieckiej w Tłumaczu, w jedno-
piętrowym budynku mieściła się siedziba Wydziału 
Powiatowego i Komunalnej Kasy Oszczędności oraz 
mieszkanie rodziny Deyczakowkich. Wieloletnim urzę-
dnikiem Wydziału oraz dyrektorem Kasy Komunalnej 
był Edmund Gracjan Doliwa Deyczakowski. Te ważne 
i zaszczytne funkcje pełnił do śmierci  w 1938 r. Do 
Tłumacza przeprowadził się z żoną i dwoma synami 
Zbigniewem i Zygmuntem z Ottynii, gdzie sprawował 
urząd burmistrza i pełnił funkcję prezesa ottynijskiego 
gniazda PTG "Sokół". Był jego założycielem oraz bu-
downiczym gmachu tamtejszego towarzystwa. W Tłu-
maczu także zaangażował się w działalność sokolą 
pełniąc początkowo funkcję wiceprezesa tłumackiego 
gniazda, a po śmierci prezesa Wandalina Walew-
skiego został jego następcą. Urodzony w 1873 r. przez 
niemal 50 lat oddawał się pracy społecznej, oświa-
towej i narodowej. Jako uczeń szkoły realnej w Stani-
sławowie był przewodnikiem młodzieży niepodle-
głościowej, a jako urzędnik w Tłumaczu i burmistrz 
w Ottynii cieszył się ogromnym autorytetem w całym 
powiecie. Nie było żadnej akcji publicznej, by nie brał 
w niej czynnego udziału świecąc przykładem obo-
wiązkowości, manifestując swoje przywiązanie do 
spraw „Sokola. Pomimo trudnych powojennych 
czasów od 1926 r., tak kierował gniazdem, że „Sokół" 
tłumacki   cieszył   się  szacunkiem  całego społe-
czeństwa. Jego  bogate życie  wypełnione było  pracą 

 
 
 
zawodową i społeczną na rzecz środowiska, za którą 
został nagrodzony licznymi odznaczeniami rządowymi 
i społecznymi. Wpajał młodzieży rycerski etos 
przykazań sokolich, takich jak uczciwość, punktu-
alność, odpowiedzialność, wytrwałość, karność, 
obowiązkowość i odwaga. Niwelował różnice stano-
we przez braterstwo, przyuczanie do zgodnej pracy 
społecznej oraz podporządkowanie jednostki woli 
i dobru społeczeństwa. Ćwiczył w młodych ludziach 
hardość męską oraz wiarę i ducha, które miały przy-
nieść Polakom wolną Ojczyznę. W takiej atmosferze 
domu rodzinnego (pracą społeczną zajmowała się 
również żona Edmunda Deyczakowskiego) wzrastali 
ich synowie - Zbigniew i Zygmunt, absolwenci tłuma-
ckiego gimnazjum, którzy kilkanaście lat później 
zostali kapitanami żeglugi wielkiej w rodzącej się po 
I wojnie światowej polskiej flocie handlowej. 
Otrzymane w wianie od rodziców i społeczności, 
w której się wychowali zasady życiowe pozwoliły im 
później stawić czoło trudnym wyzwaniom w trakcie 
służby na morzach i oceanach. Deyczakowscy byli 
potomkami Tatarów Krymskich. Nazwisko swe wy-
wodzili od Deja z Oczakowa, które było spolszczo-
nym tytułem przysługującym oficerom w dawnym 
wojsku tureckim, w skład którego wchodziły również 
wojska tatarskie.  

Edmund Deyczakowski na zjeździe PTG "Sokół" 
w Stanisławowie, 1930 r. 
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Nie przypadkowo więc Karol Borchardt, autor 
powieści marynistycznej "Znaczy kapitan", której 
Zygmunt Deyczakowski jest jednym z bohaterów, 
wspominając go, zauważył że gdyby żył on przed 
kilkoma wiekami dowodziłby zapewne całą Ordą 
Oczakowską i zasłynąłby jako "sokół stepów Aker-
manu". Tego "tuhajbejowego" temperamentu poto-
mka "akermańskich sokołów" zakosztował duński 
kapitan, który miał go pod swoimi rozkazami jako 
asystenta. Pewnego razu, gdy kapitan kazał mu 
sprzątnąć zastawę do kawy przyniesioną na mostek 
przez stewarda, asystent kapitański wdrożony do 
słuchania rozkazów nie chcąc nic uronić z godności 
dejów,  nie namyślając się ani chwili, na oczach zdu-
mionego kapitana całą zastawę srebrną i porce-
lanową wraz z olbrzymią tacą sprzątnął... za burtę do 
morza! 
 Zamiłowanie do morskiej przygody u ludzi 
urodzonych i wychowanych wśród pokuckich lasów, 
łąk i wzgórz, oddalonych tysiące kilometrów od 
najbliższych wielkich wód, było zadziwiajace. Być 
może miłość do morza, która drzemała zapisana 
w genach przez przodków znad Morza Czarnego 
zaprowadziła ich do Morskiej Szkoły w Tczewie oraz 
na bezkresne wody mórz i oceanów. Trudno dziś 
zgłębić koleje losu tatarskich przodków Deycza-
kowskich i ustalić drogę jaką przebyli z akermańskich 
stepów na Pokucie. Nazwisko to pojawia się we 
Lwowie: Deyczakowski Franciszek około roku 1895 
członek Klubu Miłośników Sztuki Fotograficznej  we 
Lwowie, Deyczakowski Antoni, czy Deyczakowski Jan 
(lata 1802 - 1853)) oraz we wsi Gruszka niedaleko 
Tłumacza (Deyczakowski Teodor - paroch oraz 
Deyczakowski Jan).  
 Oczaków, miejsce pochodzenia przodków 
rodziny Deyczakowskich, położony jest w obwodzie 
mikołajowskim na półwyspie przy ujściu Dniepru do 
Morza Czarnego. Powstał w miejscu Olbii, starożytnej 
greckiej kolonii Miletu w pierwszych latach VI w. 
p.n.e. W XIV wieku należał do Wielkiego Księstwa 
Litewskiego, które od 1385 r. tworzyło unię z Polską.  
Silnie ufortyfikowany przez Polaków w okresie 
rządów króla Jana Olbrachta strzegł dostępu do 
Limanu (płytkiej zatoki) Dniepru. W 1492 r. zdobyty 
został przez Chanat Krymski. Prawo do Oczakowa 
rościli sobie królowie Polski, czego przykładem jest 
instrukcja z 1540 roku dla dzierżawcy winnickiego 
Kmitycza w sprawie rozmów z posłem tureckim, 

w której napisano: "My granic oczakowskich 
ukazywać (wyznaczać) nie możemy, bo Oczaków jest 
króla Jmci i stoi na gruncie własnym Wielkiego 
Księstwa Litewskiego i z dawnych czas temu państwu 
należał i trzymany był, czemu świadczą i „pisma 
dokonczalne” z carami perekopskimi (chanami 
krymskimi)". Historia tego niedużego, ale bardzo 
ważnego strategicznie miasta była niezwykle bu-
rzliwa. Praktycznie przez cały wiek XV, XVI i XVII 
walczyli o nie Polacy, Turcy i Kozacy, a w wiekach 
późniejszych (XVIII, XIX i XX w.) Turcy, Rosjanie, 
Brytyjczycy i Francuzi. Od 1922 r. znajdował się w gra-
nicach  ZSRR (z przerwą na lata 1941-1944, gdy był 
pod zarządem Rumunii), a od 1991 r. leży w granicach 
Ukrainy. 

  
 
  
 Pierwsze wiadomości o osadnictwie tatar-
skim w Wielkim Księstwie Litewskim pochodzą 
z początków XIV stulecia po zawojowaniu księstw 
ruskich. W wyniku wypraw Witolda na Krym, na 
Litwie osiedlono wielu Tatarów - sojuszników i jeń-
ców. Od końca XIV wieku Tatarzy osiedlali się 
głównie w Wielkim Księstwie Litewskim w okoli-
cach  Wilna, Trok, Grodna i Kowna, a od XVII wieku 
także w Koronie, głównie na Wołyniu  i  Podolu. 
Niektóre z oddziałów tatarskich, wspierając na 
stałe książąt litewskich służących w charakterze 
żołnierzy zaciężnych, osiadały na stałe na ich zie-
miach przy grodach i zamkach. Do walk z Zakonem 
Krzyżackim, Polską i Moskwą wykorzystywał ich 
Gedymin, a później Kiejstut i Olgierd. Na ziemie 
Rzeczpospolitej trafiali także uchodźcy polityczni  

Oczaków na mapie z XVIII w. 



Zeszyty Tłumackie 2(66)2020 r. 
 

12 
 

należący do starszyzny tatarskiej  Złotej Ordy i Krymu. 
Przyjmowani byli chętnie, szczególnie przez księcia 
Witolda i osadzani na ziemi jako ludność zobo-
wiązana do służby wojskowej w chorągwiach tatar-
skich. Osadnictwo zwiększali także tatarscy jeńcy 
wojenni, którzy przez kolejnych władców osadzani 
byli we wsiach tatarskich na Litwie. Ostatnie grupy 
emigrantów politycznych z Tatarszczyzny przybyły 
do Wielkiego Księstwa na początku XVI wieku. 
Otrzymywane przez Tatarów pochodzących z arysto-
kracji tatarskiej przywileje zapewniły im zachowanie 
pewnej autonomii i muzułmańskiej religii. Rody 
otrzymywały herby i nadania ziemskie w zamian za 
służbę wojskową. Przywileje nadali im również 
królowie: Zygmunt II August w latach 1561 i 1568, 
Stefan Batory w 1576 roku, Zygmunt III Waza 
w 1609 roku i Władysław IV w 1634 roku. Na 
przełomie XV i XVI wieku w wojsku polsko-litewskim 
pojawiły się pierwsze  tatarskie roty. W wyniku 
wojen z Moskwą część Tatarów przeniosła się do 
dóbr magnackich na Ukrainie. W II połowie XVII 
i XVIII wieku szlachta tatarska w znacznym stopniu 
się spolonizowała. Napływowi Tatarów sprzyjała 
także polska tolerancja religijna XVI wieku. Tatarzy 
uchodzili do Rzeczypospolitej ze Wschodu przed 
prawosławną chrystianizacją, podobnie jak protes-
tanci z Zachodu przed wojnami religijnymi. W XVI 
wieku w Rzeczypospolitej było około 400 meczetów. 
Ostatnim grupowym osadnictwem było osiedlenie 
się 235 osób zbiegłych w 1768 roku z Rosji na skutek 
prześladowań religijnych. Pomimo szeregu wojen 
z muzułmańskimi Turkami, którą prowadziła Rzeczy-
pospolita i kilkukrotnych przejść Tatarów na stronę 
wroga, oddziały tatarskie na przestrzeni wieków 
wchodziły w skład polskich wojsk. W szczytowym 
okresie, w końcu XVII wieku, w wojsku polskim było 
19 chorągwi tatarskich liczących przeszło dwa 
tysiące żołnierzy. Polscy wyznawcy islamu brali także 
tłumny udział we wszystkich zrywach wolnoś-
ciowych narodu polskiego. W szeregach armii 
odrodzonej ojczyzny znalazł się Pułk Jazdy Tatarskiej, 
który walczył w bitwach wojny polsko-bolszewickiej. 
Po rozwiązaniu w 1920 r. wielu jego członków 
przeszło do 13 Pułku Ułanów, w którym tatarska 
tradycja pielęgnowana była aż do wojny obronnej 
września 1939 w czasie II wojny światowej. 

 
 
 

Płyń po morzach i oceanach 
 

 10 lutego 1920 roku, w Rewie, zaślubino 
Polskę z morzem. Na dziesięciu szkutach, które były 
zalążkiem Polkiej Marynarki Handlowej wciągnięto 
polskie bandery. 7 czerwca 1920 r. podpisano akt 
utworzenia Szkoły Morskiej w Tczewie, a uroczyste 
otwarcie szkoły nastąpiło 8 grudnia tego samego 
roku. Odradzająca się po I wojnie światowej Polska 
zwróciła się w stronę morza. Sprawa morska stała się  
priorytetem, który pociągnął za sobą dynamiczny 
rozwój floty morskiej i morskiego szkolnictwa. II Rze-
czpospolita mogła poszczycić się wspaniałą zawo-
dową kadrą, która mimo bardzo ciężkich warunków 
organizacyjnych ciągle się powiększała. To wielkie 
i ambitne przedsięwzięcie po pokonaniu pierwszych 
trudności rozpoczęło trwały i stabilny rozwój w poło-
wie lat 20-tych. W 1927 r. powstało w Gdyni Przed-
siębiorstwo Państwowe „Żegluga Polska”, a w roku 
następnym utworzony został „Polbryt”, czyli Polsko-
Brytyjskie Towarzystwo Okrętowe. Obok kapitału 
państwowego do rozwoju polskiej floty handlowej 
przyczynił się również kapitał prywatny. W 1927 r. 
górnośląski koncern przemysłowy „Robur” utworzył 
przedsiębiorstwo pod nazwą Polsko-Skandynawskie 
Towarzystwo Okrętowe, zwane w skrócie „Polskarob”, 
które było rezultatem umowy podpisanej pomiędzy 
rządem polskim i koncernem „Robur”. Pierwszym 
polskim statkiem szkolnym był żaglowiec Lwów. Jego 
kapitanem został kapitan Tadeusz Ziółkowski. Szkolny 
Lwów w czasie rejsów szkoleniowych przewoził także 
ładunki i w ten sposób zasilał szkolną kasę. Kadra 
Szkoły Morskiej wywodziła się głównie z marynarek 
zaborców i w swej pionierskiej działalności musiała 
przezwyciężyć szereg niedogodności, jak np. brak 
polskojęzycznych podręczników i polskiej termino-
logii. Trudności w porozumiewaniu się poprawną 
polszczyzną rodziło wiele sytuacji trudnych, ale 
także zabawnych nieporozumień. Pierwszych pol-
skich oficerów wykształciła dopiero Szkoła Morska 
w Tczewie, wśród których byli bracia Deycza-
kowscy. W czasie pierwszej dekady istnienia szkoły 
powstał także port w Gdyni oraz samo miasto 
nazwane „polskim oknem na świat”. W 1930 roku 
przeniesiono tam siedzibę Szkoły Morskiej. Wśród 
polskich morskich znakomitości znanych na całym 
świecie   wymienić   należy   Mamerta  Stankiewicza,  
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Konstantego Maciejewicza, Karola Borchardta, 
Stanisława Kosko, Eustazego Borkowskiego, Tadeusza 
Meissnera i wielu innych. Byli to ludzie utalentowani, 
mężni, silni, szlachetni, którzy kształtowali  pokolenia 
oficerów naszej floty i rozsławiali naszą banderę na 
cały świat. Byli niedoścignionymi wzorami męskiej 
szlachetnej postawy na morzu i na lądzie. Na takich 
wzorcach opierali swoją naukę, a później pracę na 
morzu bracia Zbigniew i Zygmunt Deyczakowscy. 
Obaj byli absolwentami tłumackiego gimnazjum. Obaj 
ukończyli także Szkołę Morską w Tczewie.  

 Zbigniew Deyczakowski zwany „Długim" był 
oficerem Polskiej Marynarki Handlowej, poliglotą 
i żeglarzem. W latach 1920-1923 był słuchaczem 
Szkoły Morskiej w Tczewie i jednym z pierwszych jej 
absolwentów. Jako czwarty oficer uczestniczył w pier-
wszej zagranicznej podróży żaglowca szkolnego 
„Lwów”, podczas której statek po raz pierwszy prze-
kroczył równik. Pływał również na statkach fran-
cuskich. W marcu 1929 r., uzyskał dyplom kapitana 
żeglugi wielkiej i objął dowództwo na statku „Robur I” 
należący do Polsko-Skandynawskiego Towarzystwa 
Okrętowego „Polskarob” - Okresowo pływał na sta-
tkach pasażerskich: „Pułaski” i „Kościuszko”. Oprócz 
znakomitej wiedzy nawigacyjnej był znawcą prawa 
morskiego i poliglotą. Władał biegle ośmioma języ-
kami. Był znanym żeglarzem i członkiem Yacht Klubu 
Polski. W czerwcu 1933 r. bracia Deyczakowscy zajęli 
na "Orionie" trzecie miejsce w klasie dwumasz-
towców podczas pierwszych regat pełnomorskich na 
trasie Gdynia - Bornholm. W 1934 r. został współza-
łożycielem Stoczni Yachtowej w Gdyni i członkiem 
zarządu tej spółki. Był uważany za najwybitniejszego 
kapitana we flocie statków „Polskarob”. W lutym 

1939 r. został kapitanem „Robur VIII” – najnowo-
cześniejszego statku tego armatora. Podczas wojny 
pływał w konwojach na Atlantyku i Morzu Półno-
cnym. 24.02.1942 r. został za odwagę odznaczony 
Krzyżem Walecznych. W styczniu 1943 r. wyruszył 
w konwoju atlantyckim w swoją dwudziestą z kolei 
podróż. W lutym 1943 r. zginął wraz z całą załogą po 
storpedowaniu statku przez niemiecki okręt pod-
wodny. Admiralicja Brytyjska przyjęła jako datę jego 
śmierci dzień 9.02.1943 r.  
 
Zygmunt Deyczakowski - młodszy z braci po ukoń-
czeniu latem 1920 r. piątej klasy Gimnazjum w Koło-
myi  zaciągnął się do 214 pułku ułanów Armii Ocho-
tniczej gen. Józefa Hallera, aby wziąć udział w wojnie 
z bolszewikami. Po ostatniej bitwie pod Okielnikami 
(15 listopada 1920 r.) wrócił do szkoły. Maturę zdał 
w Tłumaczu w 1923 r. W 1927 r. zaliczył tzw. "półdy-
plomem" dwa lata studiów zawodowych na Akademii 
Górniczej w Krakowie (obecnie AGH), po czym wstąpił 
na Wydział Nawigacyjny Szkoły Morskiej w Tczewie. 
Studia z wyróżnieniem ukończył w 1929 r. Podpisywał 
się jako Dey Deyczakowski. Szlify oficerskie zdobywał 
na statkach duńskich i na „Polonii” pod  rozkazami  
kpt. Mamerta Stankiewicza. 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kapitan 
Mamert Stankiewicz 

Zygmunt Deyczakowski, ułan 214  Pułku Kawalerii 
Armii Ochotniczej, Tłumacz 1920 r. 
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 Pierwszym statkiem, którym dowodził, był 
masowiec „Robur VI” należący do towarzystwa 
Polskarob. U tego samego armatora pływał jego star-
szy brat Zbigniew. Stopień kapitana żeglugi wielkiej 
w Państwowej Szkole Morskiej uzyskał w lutym 1931 
roku. W latach 1930 - 1938 służył na transatlan-
tykach: „Pułaski" jako piąty, trzeci i drugi oficer po-
kładowy, "Polonia" jako drugi oficer, "Kościuszko" 
i "Piłsudski" jako starszy oficer. Od 1938 r. jako 33-
latek  był samodzielnym kapitanem statków "Poznań" 
i "Katowice". Wybuch II wojny zastał go na statku SS 
"Poznań" w szwedzkim porcie Lulea nad Zatoką Bot-
nicką. Deyczakowski  pomimo blokady Bałtyku przez 
niemiecką flotę i lotnictwo zdołał swój nieuzbrojony 
statek handlowy z ładunkiem i 15 pasażerami 
przeprowadzić do Newcastle w Wielkiej Brytanii, 
powtarzając wyczyn polskich okrętów podwodnych - 
"Orła" i "Wilka". Poznań" był ostatnim statkiem 
sojuszniczym jaki opuścił Bałtyk jesienią 1939 r. Za to 
dokonanie kpt. Zygmunt Deyczakowski został odzna-
czony Złotym Krzyżem Zasługi, a siedmiu członków 
jego załogi otrzymało Krzyże różnych stopni.   
Podczas   II   wojny  światowej  był  dowódcą  statków 

 
 
 
 
 
 
 

pasażerskich „Chrobry” i „Batory”, przeznaczonych 
do służby wojennej i służących jako transportowce 
przewożące wojsko, zaopatrzenie i sprzęt. Przeżył 
zbombardowanie „Chrobrego” zatopionego przez 
niemieckie lotnictwo 15 maja 1940 r., z którego 
uratowało się 695 rozbitków. Kpt. Deyczakowski 
i piętnastu marynarzy zostało uhonorowanych Krzy-
żami Walecznych i odznaczeniami alianckimi. 
  Po stracie statku kapitan Zygmunt Dey-
czakowski objął dowodzenie „Batorym”, na którym do 
końca wojny pływał wraz z częścią załogi „Chro-
brego”. Jako dowódca „Batorego” uczestniczył w kam-
panii norweskiej w ewakuacji sił alianckich z Francji. 
Wiózł do Kanady zapasy złota, walut i papierów 
wartościowych Banku Anglii, a przy okazji także 
arrasy i inne cenne zabytki z Wawelu, wyekspe-
diowane dla bezpieczeństwa przez rząd polski. Jednak 
najwięcej rozgłosu przyniosła mu wyprawa wokół 
czterech kontynentów przez trzy oceany w chara-
kterze domu dziecka, z niemal pół tysiącem dzieci 
w wieku od 4 do 15 lat, które miały znaleźć bezpie-
czne schronienie w Australii. Kapitan Deyczakowski 
nazwał ten nietypowy ładunek „klejnotami koro-
nnymi Imperium Brytyjskiego”. On sam stał się dla 
dzieci bożyszczem, „królem statku”, które witały go 
postawą na baczność i polskim „dzień dobry” w bry-
tyjskich wspomnieniach zapisanym jako „gindobria”. 
Gdy w Kapsztadzie młodzi pasażerowie dowiedzieli 
się, że w dalszą drogę popłyną transportowcem bry-
tyjskim zaskoczyli wszystkich odmową jedzenia. 
Brytyjska admiralicja cofnęła swoją decyzję i pozwo-
liła dzieciom kontynuować podróż na „Batorym”. 
"Batorego" nazywano "Lucky Ship", czyli "Szczęśliwy 
Statek". Przydomek ten zyskał dzięki wychodzeniu 
cało z wielu niebezpiecznych sytuacji. Na morzu 
spędził 652 wojenne dni. 15 lipca 1945 r. kapitan 
Zygmunt Deyczakowski zdjął z masztu "Batorego" 
polską banderę okazując lojalność wobec Rządu RP 
w Londynie, który tydzień wcześniej oficjalnie utracił 
poparcie aliantów. 9 lipca protestując przeciwko tej 
zdradzie zeszła ze statku większość załogi. Przez 
następne pół roku "Batory" pływał pod flagą bry-
tyjską, potem został przekazany przedwojennemu 
armatorowi GAL SA. 4 stycznia 1946 r. zdał dowo-
dzenie i wyjechał do Kanady. Przez krótki czas pra-
cował na zbiornikowcu oraz imał się róznych zajęć, 
w końcu odkurzył dyplom inżyniera z Akademii 
Górniczej w Krakowie i zatrudnił się w przemyśle 

Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych i Polski Premier 
Rządu na Uchodzctwie Władysław Sikorski w trakcie 
wizytacji na MS Batory. Od lewej: premier Kanady 
Mackenzie King, Władysław Sikorski, kpt. Zygmunt 
Deyczakowski oraz wicepremier Stanisław Miko-
łajczyk, Halifax, 1 kwiecień 1941 r. 
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drzewnym, podjął próbę pracy w rybactwie, 
a następnie został specjalistą od konstrukcji beto-
nowych oraz rzeczoznawcą. W roku 1964 zamieszkał 
na Karaibach, na jednej z amerykańskich Wysp 
Dziewiczych - St. Croix,  nadal pracując poza domem  
jako główny inspektor na budowach zakładów pozy-
skiwania aluminium m.in. w Norwegii. W 1974 r. 
przeszedł na emeryturę. Zmarł 2 maja 1979 r. w St. 
Croix, gdzie został pochowany z ceremoniałem 
morkim.  

 

 

 Służba na morzu przypadła braciom Dey-
czakowskim po paru zaledwie latach od zakończenia 
stuletniej niewoli. Młodzi ludzie zaciagający się do 
służby na morzu w polskiej marynarce pochodzili 
z trzech zaborów, rozpoczynali naukę w obcych szko-
łach i w obcym języku. Nosząc w sobie pozostałości 
poglądów wdrożonych przez obce narody budowali 
polską flotę handlową mimo braku pojęcia o niej 
i wbrew różnym "mędrcom" kształtującym opinię pu-
bliczną, że nie mając tradycji morskich, nie będziemy 
nigdy w stanie stworzyć prawdziwej marynarki. 
Rozwój polskiej marynarki przerwała II wojna 
światowa. Jej ponowny rozwój na ogromną skalę 
rozpoczął się w okresie PRL, a njwiększy rozkwit 
przypadł na lata 70-te XX w. Dalekomorska flota 
rybacka  liczyła  ponad 140 nowoczesnych  trawlerów  

przetwórni, statków baz rybackich orzaz chłodni 
zatrudniając ok. 40 000 wykwalifikowanych praco-
wników. Flota handlowa pływająca pod polską 
banderą przy końcu lat 80-tych liczyła 261 statków, 
a polska bandera była znana niemal w każdym porcie 
świata. W polskich stoczniach budowano nowoczesne 
drobnicowce, chłodniowce, chemikaliowce, masowce 
i inne specjalistyczne jednostki na podstawie pro-
jektów polskich konstruktorów, pracujacych w szere-
gu ośrodkach naukowych i stworzonych dla polskiego 
przemysłu stoczniowego. Stocznia Gdańska w latach 
sześćdziesiątych XX w. zajmowała wielokrotnie 
pierwsze miejsce na świecie pod względem liczby 
wybudowanych statków w jednym roku. Znajdowała 
się wtedy także w czołówce największych produ-
centów statków rybackich na świecie. Polska otwo-
rzyła Bałtyk dla wielkich statków polskich oraz całego 
świata, a Gdańsk stał się najwiekszym i najnowo-
cześniejszym portem morskim na Bałtyku. Niestety, 
przez ostatnie lata naszej tzw."wolności" zniszczono 
dorobek kilku pokoleń ludzi morza. Zniszczono 
przemysł stoczniowy, rybołówstwo dalekomorskie, 
a Polska Żegluga Morska licząca ok. 70 statków pływa 
pod obcymi banderami. Słowa "Hymnu do Bałtyku": 
"I póki kropla jest w Bałtyku, polskim morzem 
będziesz ty, bo o twe wody szmaragdowe płynęła 
krew i nasze łzy"  brzmią dziś jak smutny sarkazm. 
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Ścieżkami rodzinnych korzeni 
 
Teresa Dostal 
 
 W dniach od 26 do 28 sierpnia 2019 roku 
pierwszy raz w życiu odwiedziłam południowo-
wschodnie tereny II Rzeczypospolitej. Stamtąd po-
chodziła moja mama Maria Dostal, z domu 
Grabowiecka. Urodziła się w 1929 roku w szpitalu 
w Stanisławowie. Następnie mieszkała w Łokutkach, 
a potem w Tłumaczu. W listopadzie 1945 roku cała 
rodzina wyjechała pociągiem „bydlęcym” ze Stani-
sławowa na „ziemie odzyskane” i już nigdy tam nie 
wróciła. Całe życie wspomnienia o tamtych latach 
były dla mamy bolesne z powodu niemożności 
powrotu do miejsc jej młodości. Z nostalgią opowia-
dała o beztroskich wakacjach u babć w Żywaczowie, 
który znajduje się szesnaście kilometrów na wschód 
od Tłumacza. 
 Z moim siostrzeńcem Tadeuszem Siewko, 
księdzem w diecezji warszawsko-praskiej, wyruszy-
liśmy samochodem z Warszawy w kierunku granicy. 
Zdążając do wschodniej granicy przemierzaliśmy 
Wyżynę Lubelską, której krajobrazy stanowiły 
przedsmak widoków z rodzinnych stron mamy, celu 
naszej podróży. Tak się złożyło, że przejeżdżaliśmy 
przez powiat krasnystawski obok miejscowości, 
w której urodził się mój tato. Korzenie jego rodziny są 
na Zaolziu, południowymi kresami dawnej Polski 
(obecnie Republiki Czeskiej). Do dzisiaj mieszka tam 
duża część naszej rodziny. Głównym celem naszej po-
dróży było poruszanie się śladami związanymi z bra-
tem mojej babci Olgi Grabowieckiej z domu Słeziuk. 
Moja prababcia, Honorata Sokołowska urodzona 
w Oleszy, wyszła za mąż za Ukraińca  Mikołaja Słeziu-
ka z Żywaczowa. Ich syn Iwan Słeziuk został księdzem, 
a następnie biskupem obrządku greckokatolickiego. 
W roku 2001 we Lwowie został beatyfikowany wraz 
z innymi męczennikami greckokatolickimi przez św. 
Jana Pawła II. Ksiądz Tadeusz napisał pracę o jego 
życiu i działalności.  
 Po przekroczeniu granicy w Dołhobyczowie – 
Uhrynowie zatrzymaliśmy się w Krystynopolu (obe-
cnie Czerwonogród). Miasto zostało założone w roku 
1692 przez hetmana polnego Szczęsnego Kazimierza 
Potockiego. Przez blisko wiek miasto było główną 
siedzibą Potockich. Zbudowany około 1756 r. pałac 
był jedną z największych rezydencji barokowych na 
terenie dawnej Rzeczypospolitej. Dziś mocno znisz-

czony mieści niewielkie muzeum regionalne. Parę lat 
temu w pałacu był pożar. Obecnie muzeum jest w re-
moncie. Przylegający do pałacu park był założony na 
wzór ogrodów wersalskich. Teraz nie ma po nim 
śladu. Wnuk założyciela miasta - Franciszek Salezy 
Potocki był jednym z najpotężniejszych magnatów 
w historii Rzeczypospolitej. 

 
 
 
 

 
 
 
 W Krystynopolu znajduje się barokowy kościół 
pobernardyński, który był mauzoleum Potockich. 
Obecnie jest przebudowany i zamieniony na cerkiew 
prawosławną. Po drugiej stronie ulicy znajduje się 
klasycyzująca cerkiew i klasztor greckokatolicki 
Bazylianów  z cudownym obrazem Matki Boskiej 
Krystynopolskiej, pochodzący z lat 1771 - 1776.  
W czasach sowieckich zespół klasztorny został 
zamieniony na magazyn, a następnie na muzeum 
religii i ateizmu. Od lat dziewięćdziesiątych ponownie 

Ks. Tadeusz Siewko i o. Ignacy Moskaluk przed 
cerkwią greckokatolicką i klasztorem o.o. 

Bazylianów w Krystynopolu 
 

Przed barokowym pałacem Potockich 
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stanowi własność bazylianów. Klasztor jest pięknie 
odnowiony, a wnętrze kościoła jest remontowane. 
Liturgia sprawowana jest tymczasowo w podziemiach 
kościoła.  

  
 
 
 
 
 Następnym etapem podróży była Żółkiew - 
piękne miasto założone w 1594 r. jako warownia 
przez Stanisława Żółkiewskiego, hetmana wielkiego 
koronnego i kanclerza Rzeczypospolitej. Żółkiew zos-
tała zbudowana na wzór Zamościa. Hetman Żółkie-
wski uczynił z Żółkwi swoją rezydencję. Gdy wnuczka 
hetmana wyszła za mąż za Jakuba, syna Jana III, 
miasto przeszło w ręce Sobieskich. Król przebudował 
zamek w królewskim stylu. 
 We Lwowie odwiedziliśmy katedrę ormiańską. 
Pierwsza świątynia powstała w XIII wieku i była 
drewniana. Ormianie najchętniej osiedlali się w jej 
pobliżu. W XVIII w. zaczęła następować latynizacja. 
Żarliwość tradycyjnego obrządku ormiańskiego na 
ziemiach polskich w XIX wieku bronili arcybiskupi: 
Grzegorz Józef Romaszkan, a później Izaak Mikołaj 
Issakowicz. Swoją świetność świątynia przeżywała, 
gdy arcybiskupem Lwowa a latach 1902-1938 był 
Józef Teofil Teodorowicz urodzony w Żywaczowie 
koło Tłumacza (w Żywaczowie też urodzili się mojej 
mamy rodzice oraz ich rodzeństwo). Arcybiskup 
Teodorowicz rozpoczął przebudowę katedry, dzięki 
czemu Zaułek Ormiański stał się jednym z piękniej-
szych zakątków Lwowa, porównywanym do uliczek 
Jerozolimy. Po drugiej wojnie światowej katedra 

ormiańska stała się muzealnym magazynem ikon. 
W czasie pielgrzymki na Ukrainę w czerwcu 2001 
roku Święty Jan Paweł II odwiedził Lwów. W nas-
tępstwie tej wizyty świątynia została przywrócona do 

kultu. Jest to Apostolski Kościół Ormiański, 
który nie podlega stolicy apostolskiej w Wa-
tykanie. Obejmuje Ormian przybyłych na 
Ukrainę po drugiej wojnie światowej głów-
nie z Armenii. 
 We Lwowie udało nam się także 
odwiedzić gotycką bazylikę katedralną 
obrządku rzymskokatolickiego pod wezwa-
niem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny oraz piękny rynek. Chociaż mieliśmy 
mało czasu, to zobaczyliśmy dawny Teatr 
Wielki, obecnie Lwowski Narodowy Akade-
micki Teatr Opery i Baletu, który został 
wybudowany na wzór budowli wiedeńskiej. 
Natomiast pierwowzorem późnobaro-

kowego kościoła Dominikanów jest kościół św. Karola 
Boromeusza w Wiedniu. Wrażenie robi duża figura 
Najświętszej Maryi Panny, monumentalny pomnik 
Adama Mickiewicza oraz legendarny hotel „George”, 
którego część elewacji była w remoncie. Na starówce 
lwowskiej można spotkać wynalazcę lampy naftowej 
Ignacego Łukasiewicza i usiąść z nim przy stoliku. Po 
lwowskiej starówce przetaczało się bardzo wielu 
turystów z całego świata, ale najczęściej słyszany był 
język polski. Przed wojną moja mama będąc dziesię-
cioletnią harcerką z wielką radością przygotowywała 
się do zlotu harcerskiego, który miał odbyć się we 
Lwowie, lecz wybuch wojny zniweczył jej plany. Nigdy 
więcej już nie było jej dane zobaczyć to piekne 
miasto. 

  

Rynek w Żółkwi.  Zdjęcie wykonane z wieży ratusza. 
Po lewej  kolegiata św. Wawrzyńca, w głębi  dawny 
zespół klasztorny o.o. Dominikanów (obecnie 
cerkiew greckokatolicka). 

 

Stolik Ignacego Łukasiewicza  
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 W drodze do Stanisławowa zatrzymaliśmy 
się przy cudownym źródełku i kapliczce w miejsco-
wości Fraga na granicy obwodu lwowskiego i stani-
sławowskiego, i dotarliśmy do Rohatyna leżacego 
na zbiegu dawnych szlaków handlowych ziemi 
halickiej. Obejrzeliśmy kościół św. Mikołaja z XVI w, 
gdzie proboszczami byli księża Marcin Kromer 
i Piotr Skarga. W 1993 r. świątynię zwrócono kato-
likom. Wcześniej był tu magazyn zboża i sklep me-
blowy. W mieście znajduje się też gotycka cerkiew 
Narodzenia Bogurodzicy z monumentalnym malo-
widłem Józefa Pankiewicza. 
 Po dotarciu do Stanisławowa, który w 1662 r. 
został wybudowany w ciągu sześciu lat jako 
nowoczesna twierdza i prywatne miasto Andrzeja 
Potockiego, rozpoczęlismy zwiedzanie od centrum 
miasta, gdzie znajduje piękna kolegiata pod wez-
waniem Najświętszej Maryi Panny i św. Andrzeja 
i Stanisława. Teraz funkcjonuje tu muzeum sztuki 
sakralnej. Jedynym czynnym obecnie kościołem 
rzymskokatolickim w Stanisławowie jest wybudo-
wana w okresie międzywojennym świątynia pod 
wezwaniem Chrystusa Króla Wszechświata przy ul. 
Wołczynieckiej w dzielnicy zwanej Górką, położonej 
niedaleko dworca kolejowego. W pobliżu kolegiaty 
przy rynku znajduje się greckokatolicki sobór kate-
dralny pod wezwaniem Zmartwychwstania Chrys-
tusa. Jest to kompleks dawnego kościoła i kolegium 
jezuitów z pierwszej połowy XVIII wieku, który po 
kasacie zakonu przekształcił się w katedrę unicką. 
Pełni dziś funkcję głównej świątyni miasta i jest 
najlepiej zachowaną świątynią w Stanisławowie. 
W lewej bocznej nawie katedry nawiedziliśmy reli-
kwie błogosławionych biskupów męczenników - 
Symeona Łukacza (1893-1964) znajdujące się po 
lewej stronie pod ołtarzem oraz Iwana Słeziuka 
(1896-1973) umieszczone po prawej stronie pod 
ołtarzem. Było dla nas wielkim przeżyciem modlić 
się przy relikwiach brata mojej babci i ukochanego 
wujcia, a także ojca chrzestnego mojej mamy. Bu-
dującym był widok różnych osób (również młodych) 
modlących się tutaj. Odwiedziliśmy także nieczynny 
cmentarz przy ul. Kijowskiej oraz modliliśmy się 
przy dawnym grobie błogosławionego biskupa 
Iwana Słeziuka, którym opiekuje się dzisiaj ks. Igor 
Pełechaty. Mimo przeprowadzonej ekshumacji ta 
ziemia jest naznaczona śladem Błogosławionego.  

 W jednym z narożników rynku stoi także 
kościół ormiański z połowy XVIII wieku, który słynął 
z cudownego wizerunku Matki Boskiej Łaskawej 
(dzisiaj znajduje się w Gdańsku w kościele św. Piotra 
i Pawła). Jest to jedna z najciekawszych późnoba-
rokowych świątyń na kresach. W 1946 roku została 
przekazana rosyjskiej cerkwi prawosławnej, od 1971 
roku było tu muzeum religii i ateizmu, później 
pracownia malarska i kamieniarska. W 1990 r. kościół 
stał się własnością Ukraińskiej Autokefalicznej Cerkwi 
Prawosławnej, która dostosowała ją na potrzeby 
swojego obrządku. Od 1992 r. jest prawosławnym 
soborem katedralnym. We wnętrzu zachowały się 
elementy dawnego barokowego wystroju. Na mszę 
św. do kościoła ormiańskiego chodziła moja mama, 
gdy w 1945 r. rodzina przed wyjazdem na ziemie 
odzyskane wynajęła mieszkanie w pobliżu dworca 
kolejowego. Proboszczem był wtedy ksiądz Kazimierz 
Filipiak. Jego postać opisał Tadeusz Olszański 
w książce „Kresy kresów. Stanisławów jednak żyje”. 
Opowieści mojej mamy były podobne. 

 
  
 

Przed ołtarzem w greckokatolickiej cerkwii 
katedralnej pw. Zmartwychwstania Chrystusa 
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 Czwarty narożnik rynku zajmowała synagoga 
Templum. Sowieci ścięli jej cztery charakterystyczne 
mauretańskie wieżyczki. Dzisiaj mieści się w niej 
Instytut Medyczny. Umieszczenie w centrum Stani-
sławowa świątyń różnych wyznań świadczy o równo-
uprawnieniu narodów zamieszkujących w dawnej 
rzeczpospolitej.  W Stanisławowie, Lwowie, a także 
w Tłumaczu duże wrażenie zrobiły na mnie zabytki 
secesji. W Stanisławowie w 1868 r. wybuchł pożar, 
który strawił dużą część miasta. Rok wcześniej Galicja 
otrzymała autonomię. Te dwa czynniki wpłynęły na 
nowe możliwości inwestycyjne i rozwój ekonomiczny 
miasta. Mimo, że we Wrocławiu są zabytki secesji, 
którymi stale się zachwycam, to miasta galicyjskie 
mają swój smak i klimat. Niepowtarzalne są misternie 
kute balkony i balustrady. W cerkwi i klasztorze Bazy-
lianów w Stanisławowie na Majzlach odwiedziliśmy 
ojca Włodzimierza Pełczyńskiego emerytowanego 
proboszcza tego kościoła, który przyczynił się do 
odrestaurowania wnętrza cerkwi po odzyskaniu jej 
przez kościół greckokatolicki. Ojciec Pełczyński opo-
wiedział nam jak został tajnie wyświęcony przez bło-
gosławionego biskupa Iwana Słeziuka w 1971 roku. 
Ojciec Pełczyński nie miał okazji bliżej poznać biskupa 
Słeziuka, ponieważ widzieli się tylko w czasie udzie-
lania święceń. 
 28 sierpnia w kościele obrządku grecko-
katolickiego obchodzona jest uroczystość Wniebo-
wzięcia Najświętszej Maryi Panny. Mieliśmy wielki 
zaszczyt uczestniczyć w Bożej Liturgii (Mszy św.), 
która sprawowana była w nowo wybudowanej cerkwi 
przy ulicy Łenkawskoho (przed wojną ul. Młynarska) 
pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa 
i błogosławionych stanisławowskich biskupów mę-
czenników: Grzegorza Chomyszyna, Symeona Łukacza 
i Iwana Słeziuka. Mój siostrzeniec, ksiądz Tadeusz 
Siewko, uczestniczył w celebrze Mszy św. razem 
z księdzem proboszczem Igorem Pełechatym i księżmi 
wikarymi. Chociaż to był dzień powszedni i godziny 
południowe we Mszy św. uczestniczyło dużo odświę-
tnie ubranych osób. Wierni w różnym wieku byli 
rozmodleni i rozśpiewani. Znowu doznaliśmy wiele 
wzruszeń. Cała nasza rodzina jest wdzięczna księdzu 
Igorowi Pełechatemu, postulatorowi procesu bea-
tyfikacyjnego biskupa Iwana Słeziuka, za pielę-
gnowanie kultu błogosławionego męczennika. 
 
 

 
 

  
 W Tłumaczu odwiedziliśmy znaną nam już 
wcześniej, kochaną Panią Sławę Fuczenko i Jej 
Rodzinę. Zostaliśmy bardzo serdecznie przyjęci. 
Byliśmy w miejscu, gdzie znajdował się kościół 
rzymskokatolicki pod wezwaniem św. Anny, który 
został zburzony w 1969 r. przez ówczesne władze. 
Stojący tu teraz budynek dawnego kinoteatru robi 
przygnębiające wrażenie. W tej sytuacji optymizmem 
napawa fakt, że we wnętrzu została urządzona kapli-
ca i odprawiane są Msze św. 

 
 
 Domy, które zachowały się w centrum Tłuma-
cza z czasów przedwojennych są bardzo ładne i sty-
lowe. Byliśmy przy domu, który prawdopodobnie 
należał do moich dziadków. Jest to dla nas sprawa 
jeszcze do dokładniejszego ustalenia. Przy ana-
lizowaniu tego tematu jest nam bardzo pomocna 
wspaniała Pani Wira Woroszczuk. 
 
 

Przed kościołem w Tłumaczu 
 

U  Pani Sławy Fuczenko w Tłumaczu 
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 Kilka lat przed wybuchem drugiej wojny 
światowej moi dziadkowie przeprowadzili się do no-
wowybudowanego domu przy ulicy Żwirki i Wigury. 
Ten dom (szeregówka) kupili od pana Zbudowskiego, 
który chyba był ówczesnym „deweloperem”. Na par-
terze dziadek miał kancelarię notarialną. Z tego domu 
dziadkowie zostali wyrzuceni zaraz po wkroczeniu 
wojsk sowieckich do Tłumacza. Dom został znacjona-
lizowany i zamieniony na szpital. Dziadków przygar-
nęli Państwo Pankowie mieszkający przy ulicy Jagie-
llońskiej. Obie rodziny dotrwały w tym miejscu do 
końca wojny. W drodze powrotnej do Polski zatrzy-
maliśmy się w Krechowie, który położony jest dziesięć 
kilometrów na zachód od Żółkwi. Była to wieś króle-
wska należąca do rodziny Stadnickich. Przez większą 
część dziejów Krechów związany był z Żółkwią i jej 
właścicielami, którzy posiadali tu piękną rezydencję 
z parkiem, dzisiaj nieistniejącą. Cennym zabytkiem 
we wsi jest drewniana cerkiew z drugiej połowy XVII 
wieku pod wezwaniem św. Paraskewy, panny i mę-
czenniczki. Na obrzeżach miejscowości znajduje się 
obronny zespół klasztorny założony na przełomie XVI 
i XVII wieku przez prawosławnych mnichów. Klasztor 
był często napadany przez Tatarów. W 1721 roku 
mnisi krechowscy przyjęli unię brzeską i uznali zwie-
rzchnictwo papieża. Począwszy od Władysława IV 
dobrodziejami klasztoru byli wszyscy polscy królowie. 
Do 1939 roku działał przy nim ceniony zakład wycho-
wawczy. Po drugiej wojnie światowej był tam zakład 
psychiatryczny. Od 1991 roku zespół klasztorny 
należy do ojców bazylianów. Jest pięknie odrestau-
rowany i utrzymany. W klasztorze mieliśmy okazję 
porozmawiać z ojcem Wasylem Mendruniem, który 
w 1971 roku został wyświęcony przez błogosła-
wionego Iwana Słeziuka. Było to dla nas następne 
ważne i wzruszające spotkanie, ostatnie przed opusz-
czeniem Ukrainy.  
 

Wspomnienie 
 

Bronisław Staworowski 
 

Patriotyczna refleksja o tych, którzy podczas wielkich 
wojen oddali swoje życie. 
 Święto Niepodległości zawsze będzie się 
wiązało dla mnie ze wspomnieniem przodków, którzy 
oddali swoje życie i którym to życie odebrano. 
Wincenty Staworowski (mój prapradziadek), wielo-
letni wójt wsi Hryniowce w województwie stani-
sławowskim, człowiek prawy i dobrze wspominany 

przez mieszkańców wsi miał jedno z większych 
gospodarstw rolnych. 11 grudnia 1910 r. wraz z czte-
rema wspólnikami założył Spółkę Oszczędności i Po-
życzek (stowarzyszenie z nieograniczoną poręką). 
Jednym w członków zarządu był Marcin Strzelecki, 
którego córka Maria w przyszłości wyjdzie za mąż za 
Bronisława Staworowskiego, wnuka Wincentego. 
Żaden z nich nie przypuszczał, że pierwsza i druga 
wojna światowa przyniosą im wielkie cierpienia i tra-
gedie rodzinne. Wincenty z poślubioną Marią 
z Koliniec tworzyli katolicką, bardzo religijną rodzinę 
i w takim duchu wychowywali swoje dzieci. Mieli ich 
sześcioro: Jana, Józefa, Magdę, Marię, Annę i Irenę. 
Synowie Jan - mój pradziadek i Józef młodszy o dwa 
lata tworzyli swoistą awangardę kulturową.  Pierwsi 
we wsi ostrzygli się na krótko, a było to w sobotę. 
Żywiąc duży respekt przed rodzicami bali się im 
pokazać. Nie mówiąc już o pójściu na Mszę św. nas-
tępnego dnia w niedzielę. Tej nocy przespali się 
w stodole. Zatroskana matka przekazała tę wiado-
mość ojcu, który przyjął ten fakt spokojnie i bez 
większych emocji. Niespokojni bracia wkrótce zaczęli 
wchodzić w dorosłe życie. Jan zakochał się w Rozalii, 
pięknej, ale chorowitej dziewczynie. Wpływy i kone-
ksje rodzinne nie pozwoliły jednak na związanie się 
z nią przy ołtarzu. Posłuszny rodzicom poślubił inną 
kobietę, która jednak zmarła w przeciągu roku. Tym 
razem rodzice nie próbowali już przeciwstawiać się 
wciąż trwającej miłości Jana i Rozalii, którzy wkrótce 
przypieczętowali małżeństwo sakramentalnym tak. 
Wcześniej  jednak  Jan, a  niedługo  później i jego brat  
 

 
 Ul. Kamienna w Hryniowcach, przy której mieściła się 

posesja rodziny Wincentego Staworowskiego 
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Józef trafili do armii Austro-Węgierskiej. Jan doszedł 
do stopnia oberleutnanta (porucznika), a Józef zug-
sfuhrera (plutonowego). 15 lutego 1914 roku przy-
szedł na świat mój dziadek Bronisław. Jan, ojciec 
Bronisława, niedługo nacieszył się swoim synem. 
Niespokojne czasy spowodowały, że żołnierze musieli 
być w pełnej gotowości. Latem obaj bracia przybyli na 
kilka dni urlopu, by już 26 lipca na uroczystość św. 
Anny (a była to uroczystość odpustowa w Tłumaczu,) 
udać się z powrotem do wojska. Nikt nie przypusz-
czał, że będzie to ostatnie pożegnanie. Bracia już 
nigdy nie wrócili do domu. Zginęli w pierwszych mie-
siącach walk na wojnie z Rosjanami. Okoliczności 
i miejsce ich śmierci do dziś pozostają tajemnicą. Nikt 
z rodziny nigdy nie był przy ich grobach, aby w ciszy 
modlitwy zapalić ogień będący symbolem życia wiecz-
nego. Ich mogiły pozostały nieznane. Józef zginął jako 
kawaler. Rozalia już jako wdowa po kilku miesiącach 
urodziła córkę Hankę, której ojciec już nie zobaczył. 
Ani jedno, ani drugie dziecko nigdy nie poznało 
swojego ojca. 16 listopada 1916 r. przyszła na świat 
Maria Strzelecka, córka wcześniej wspomnianego 
Marcina. Miała czworo rodzeństwa: Jana, Józefa, 
Anastazję i Wincentego. Po ustaniu działań wojen-
nych dzieciństwo i młodość spędzali dość spokojnie. 
We wsi większość stanowili Rusini. Była również 
niewielka grupa Żydów. Maria i starszy od niej o dwa 
lata Bronisław wpadli sobie w oko i już w 1932 roku 
zawarli małżeństwo. Wkrótce na świat przyszło dwoje 
dzieci, które w krótkim czasie zmarły. Kolejne 
maluchy to Jan i Rozalia, które imiona otrzymały na 
cześć swoich dziadków. To mój tato i ciocia.  
 Czas przed wybuchem II wojny świa-
towej był już niespokojny. Pewnego dnia 
ukraińscy koledzy Wincentego Strzelec-
kiego, brata mojej babci, wywołali go 
z domu, skrępowali i ostrym narzędziem 
uszkodzili mu kręgosłup. Była to jedna 
z pierwszych jawnych akcji Ukraińców 
przeciwko ludności polskiej. Rodzinę stać 
było na leczenie. Wincenty został prze-
wieziony do szpitala w Krakowie. Jednak 
obrażenia były na tyle poważne, że nie 
udało się przywrócić sprawności ruchowej 
nóg. Wincenty został sparaliżowany do 
końca niezbyt długiego życia. Nie mógł 
pracować, choć kształcił się na kowala. Był jednak 
bardzo pogodny i ujmował za serca swoim pięknym 

śpiewem pieśni patriotycznych i religijnych, które 
wykonywał siedząc przed domem. 
 Wkrótce przyszły jeszcze większe represje. 
Banderowcy coraz zuchwalej mordowali polskie 
rodziny. Już nie tylko poza wsią, na polach i w lasach, 
ale także napadając na wioskę. Bezpieczne schro-
nienie można było znaleźć w sąsiedzkiej wsi Tarno-
wicy Polnej. Było tam trochę uzbrojenia lekkiego 
i jakieś działo, co stanowiło skuteczną zaporę przez 
zakusami banderowców. W grudniu 1944 roku 
większość Polaków była już w Tarnowicy. Pradziadek 
Marcin pozostał wraz z synem Wincentym jeszcze 
tylko na jedną noc. Miał nadzieję, że pozostawią jego 
niepełnosprawnego syna w spokoju. Jednak nadzieje 
okazały się płonne. Bezwzględni oprawcy, którzy 
przybyli tej grudniowej nocy, aby pozbawić życia 
pozostałą resztę Polaków nie mieli litości. Wzięli 
z posesji sanie, wrzucili na nie chorego Wincentego, 
a jego tacie Marcinowi kazali je ciągnąć. Nie trwało to 
długo. Zniecierpliwieni bandyci po kilkuset metrach 
przy skrzyżowaniu ulic zatrzymali sanie, a uprowa-
dzonych ojca i syna wrzucili do studni. Czy żywych, 
czy już zabitych, czy rannych, tego nie wiemy. 
Wiadomo tylko, że po kilku dniach zostali wyciągnięci 
wraz z Ukraińcem, który nie chciał służyć bandzie 
ludobójców. Ich ciała pochowano w nieznanym 
miejscu. Pragnieniem moim jest doczekanie chwili, 
gdy można będzie postawić na tamtej ziemi 
symboliczną mogiłę, wspomnieć ich ofiarę, zapalić 
świeczkę i zanieść modlitwę wraz z potomkami 
oprawców. 

 Studnia do której wrzucono 
Marcina i Wincentego Strzeleckich 
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100-lecie bitwy pod Zadwórzem 
 

Zadwórze pod Lwowem - polskie Termopile   
 
Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski 
 
 Jak 300 Spartan zatrzymało armię perską pod 
Termopilami, tak 330 lwowskich „Orląt” w dniu 17 
sierpnia 1920 r. zatrzymało Konną Armię Budionnego 
pod Zadwórzem koło Lwowa. Pięć lat później ciało 
jednego z poległych bohaterów spoczęło w Grobie 
Nieznanego Żołnierza w Warszawie. 
 

 W sierpniu 1920 r., w czasie wojny polsko-
bolszewickiej na Polskę centralną nacierały dwie 
wielkie formacje nieprzyjacielskie: Front Zachodni, 
składający się z kilku dobrze uzbrojonych armii,  
dowodzony przez Michała Tuchaczewskiego, póź-
niejszego marszałka ZSRR oraz Front Południowo-
Zachodni, dowodzony przez Aleksandra Jegorowa, 
także późniejszego marszałka, którego wszech-
władnym komisarzem politycznym był Józef Stalin. 
Obie formacje miały połączyć się ze sobą, aby zdobyć 
Warszawę. Najsilniejszym elementem drugiego z tych 
Frontów była słynna Konarmia, czyli Pierwsza Armia 
Konna, dowodzona przez Siemiona Budionnego, byłe-
go wachmistrza z carskiego pułku dragonów. Służyli 
w niej głównie Kozacy, oraz najróżniejszego autora-
mentu konni ochotnicy. Była to dość dobrze zorga-
nizowana grupa uderzeniowa (dziś powiedzieli-
byśmy: szturmowa), której podstawowymi walorami 
były szybkość i zwrotność działania.  W boju wspie-
rały ją taczanki, czyli dwuosiowe pojazdy konne, 
uzbrojone w ciężki karabin maszynowy oraz tankietki 
i pociągi pancerne, a nawet i eskadry lotnictwa. 

 Konna Armia walczyła najpierw z wojskami 
„białych”. W 1920 r. została skierowana na Wołyń. 
W czerwcu tegoż roku wybiła do nogi polski garnizon 
w Żytomierzu oraz spaliła żywcem kilkuset rannych 
wraz z siostrami Czerwonego Krzyża w szpitalu w Ber-
dyczowie. Dokonała też pogromów na Żydach. 
Następnie ruszyła na Lwów, który zamierzała zdobyć 
z marszu. 17 sierpnia pod Zadwórzem, 33 km. na 
południowy wschód od Lwowa, drogę zagrodziło jej 
330 lwowskich ochotników, zwanych od czasów walk 
z Ukraińcami, „Orlętami”. Dowodził nimi kpt. Bole-
sław Zajączkowski. Zażarta bitwa, będąca starciem 
biblijnego Dawida z Goliatem trwała prawie 11 
godzin. Gdy zabrakło amunicji walczono na kolby 

i pięści. W czasie odpierania kolejnych szarż Kozaków 
prawie  wszyscy obrońcy zginęli, tak jak Spartanie 
pod Termopilami, ale dzięki ich męstwu najeźdźcy 
Lwowa nie zdobyli. Co więcej, nie zdążyli oni z pomo-
cą dla wojsk Tuchaczewskiego, które w tym czasie 
bardzo mocno i skutecznie były kontratakowane 
przez polskie dywizje tak pod Płockiem i Radzy-
minem, jak i nad rzekami Wkra i Wieprz. 

 
 

 

 Gdy Budionny w końcu ruszył w głąb Polski, to 
było już za późno, bo armie bolszewickie, dotąd 
niezwyciężone, w czasie gwałtownego i chaotycznego 
odwrotu szły w całkowitą rozsypkę. Do ostatecznej 
klęski Konnej Armii doszło pod Komarowem k. 
Zamościa, gdzie 30 sierpnia została ona pobita przez 
zgrupowanie polskiej jazdy. Była to ostatnia wielka 
bitwa kawaleryjska w historii Europy. W latach dwu-
dziestych pod Zadwórzem polscy saperzy usypali 
ziemny kurhan, na którym ustawiono pomnik 
w kształcie słupa granicznego. Obok, we wspólnej 
mogile, pochowano bohaterskich żołnierzy. Ojciec 
jednego z poległych ochotników zamieścił na nim 
tablicę z napisem: „Orlętom poległym w dniu 17 
sierpnia 1920 roku w walkach o całość ziem kreso-
wych”. Bitwę upamiętnia też opowiadanie pióra Zofii 
Kossak-Szczuckiej oraz bardzo znany obraz pędzla 
lwowskiego malarza-batalisty Stanisława Bato-
wskiego. W 1925 r. władze polskie budując Grób 
Nieznanego Żołnierza w Warszawie wybrały w wy-
niku losowania pobojowisko pod Zadwórzem  jako to 
miejsce, z którego zostanie ekshumowane ciało 
jednego z nieznanych żołnierzy. Jadwiga Zarugie-

Obraz Stanisława Kaczor Batowskiego 
"Bitwa pod Zadwórzem" 
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wiczowa (polska Ormianka, rodem z pogranicznych 
Kut nad Czeremoszem), matka poległego w bitwie 19-
letniego Konstantego, żołnierza-ochotnika i studenta 
Politechniki Lwowskiej, wskazała (jak jej dyktowało 
matczyne serce) jedną z trumien. Trumnę tę w uro-
czysty sposób przewieziono do stolicy Polski. 
Spoczywa ona tam do dziś. 

 

 

 Być może królowie, prezydenci i premierzy 
z całego świata, którzy w czasie swoich wizyt w Polsce 
składają wieńce  przed Grobem Nieznanego Żołnierza 
w Warszawie, nie wiedzą, że oddają część niezna-
nemu „Orlęciu” lwowskiemu, które brało udział w za-
trzymaniu Konnej Armii Budionnego. Tym bardziej 
więc warto, aby młodzi Polacy o tym wiedzieli 
i pamiętali. 

Uwagi 

Artykuł jest fragmentem ksiązki ks. Isakowicza-
Zaleskiego pt. „Na ścieżkach historii". 
 

Dytiatyn - polskie Termopile 
 
o. Andrzej Wanat - OFMConv 
 
Fragment artykułu o tym samym tytule ze strony 
https://kuriergalicyjski.com/historia/ 
 
 W tym roku obchodzimy 100. rocznicę jednej 
z najbardziej bohaterskich, lecz i najmniej znanych 
bitew wojny polsko-bolszewickiej, stoczonej 16 wrze-
śnia 1920 r. Przypomnijmy jeszcze raz, co takiego 
wydarzyło się w tym miejscu. Jan Lucjan Wyciślak, 
w artykule: „Polskie Termopile”, tak ten dzień opisał: 
Bitwa ta miała kluczowe znaczenie dla utrzymania 

ofensywy na froncie w Małopolsce Wschodniej. 
Poświęcając swoje życie, niewielki oddział Wojska 
Polskiego zatrzymał na wiele godzin nieprzyjaciela, 
ratując przed rozbiciem swą macierzystą VIII Dywizję 
Piechoty oraz ukraińską dywizję kawalerii. Józef 
Piłsudski odznaczając 17 poległych tam bohaterów 
Srebrnym Krzyżem Orderu Wojennego Virtuti Mili-
tari, a 11 oficerów i 41 szeregowych Krzyżem Wale-
cznych, nadał baterii prawo noszenia tytułu "bateria 
śmierci". Miejsce bitwy otoczone zostało wielką czcią 
ze strony wojska i mieszkańców Ziemi Halickiej. Jak 
podają różne przekazy, przez całe dwudziestolecie 
międzywojenne mieszkańcy Małopolski, a w szcze-
gólności mieszkańcy województwa stanisławo-
wskiego, otaczali wielkim szacunkiem to miejsce. 
Każdego roku z okazji święta 3 Maja i 16 września 
dzieci i młodzież z okolicznych szkół, oddalonych 
nawet o 20 kilometrów, udawały się marszem do 
Dytiatyna. Tam, w bardzo podniosłej atmosferze, 
z udziałem księży obu obrządków, odbywało się 
nabożeństwo, a po nim występy dzieci. Gdy 4 kwie-
tnia 1925 r. odbyło się losowanie piętnastu pobo-
jowisk, z których miały zostać ekshumowane zwłoki 
Nieznanego Żołnierza, wśród nich znalazł swoje 
honorowe miejsce dytiatyński panteon. Napis 
„Dytiatyn 16.IX.1920” umieszczono na pylonie Grobu.  

 
 

 
 Po przymusowym zapomnieniu w PRL, 3 maja 
1991 roku, nazwa Dytiatyn wróciła na tablice Grobu 
Nieznanego Żołnierza. Również w Krakowie, w koś-
ciele na Skałce, znajduje się tablica pamiątkowa, 
upamiętniająca żołnierzy I Pułku Artylerii Górskiej. 
Przy tej tablicy honory oddają w dniu swojego święta 

Mogiły Orląt w Zadwórzu 

 

Kaplica św. Teresy. Widok ogólny uroczystości przy 
kaplicy wzniesionej na mogile poległych 
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żołnierze Dywizjonu Artylerii Samobieżnej z 10 
Brygady Kawalerii Pancernej w Świętoszowie, którzy 
kultywują tradycje swoich bohaterskich poprzed-
ników. Bitwę czterokrotnie namalował Jerzy Kossak 
i raz Wojciech Kossak. W 1929 roku Jerzy Kossak na-
malował tryptyk „Bój pod Dytjatynem”. Tryptyk ten, 
przedstawiający zagładę baterii zdobił salę Depar-
tamentu Artylerii Ministerstwa Spraw Wojskowych, 
zaś obraz przedstawiający bój piechoty salę balową 
kasyna oficerskiego w koszarach 13 pp w Pułtusku. 
Wszystkie obrazy zaginęły podczas II wojny światowej. 
 To „Polskie Termopile”, jak w II Rzeczypos-
politej nazywano bitwę pod Dytiatynem, otaczano 
pamięcią. Na miejscu bitwy pod lasem powstał 
wspólny cmentarz wszystkich poległych, na który ich 
ekshumowano. Obok, dzięki staraniom właścicielki 
tych ziem Aldony Kaczorowskiej oraz gen. Władysła-
wa Sikorskiego i podhalańczyka gen. Adama Galicy, 
twórcy i dowódcy 1 Pułku Artylerii Górskiej, wybudo-
wano kaplicę pod wezwaniem św. Teresy, poświę-
coną 21 września 1930 r. Wybudowano także kurhan 
i ścianę wokół cmentarza z nazwiskami bohaterów. 
Gdy po 1945 r. Dytiatyn znalazł się na terytorium 
Związku Radzieckiego, miejsce to popadło w zapo-
mnienie. Systematycznie dewastowana kaplica zos-
tała zburzona przez władze sowieckie w 1947 roku. 
W każdą rocznicę bitwy odbywały się tam uroczy-
stości państwowe. Pomimo represji władz komunis-
tycznych krzyż pamiątkowy pozostał na miejscu, 
a miejsce po dawnym cmentarzu nigdy nie zostało 
zaorane przez miejscową ludność ukraińską. Dopiero 
w 1986 r. krzyż został ścięty przez lokalnych działaczy 
komsomołu i wrzucony za parkan cerkwi w Dytia-
tynie. Znajduje się tam do dnia dzisiejszego na placu 
przed świątynią. Nowy krzyż w miejscu bitwy posta-
wiono po odzyskaniu niepodległości przez Ukrainę 
w 1991 r. Obecnie znajduje się on przy kościele 
w Bołszowcach. 
 W 2015 roku powstała koncepcja zagospo-
darowania terenu Cmentarza Wojennego Żołnierzy 
poległych pod Dytiatynem na wzgórzu 385. Autorami 
tego pomysłu byli: Szymon Hatłas i Wiesława Holik. 
Cmentarzyk wojskowy w Dytiatynie odbudowano ze 
środków Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. 
Uroczystego ponownego otwarcia odbudowanego 
Polskiego Cmentarza Wojennego dokonano w 95. 
rocznicę bitwy pod Dytiatynem, 19 września 2015 
roku, który poświęcili duchowni Kościoła rzymsko-

katolickiego, Kościoła greckokatolickiego i Kościoła 
prawosławnego. Mszy świętej w intencji poległych, 
ale także pokoju na wschodniej Ukrainie i na całym 
świecie przewodniczył biskup senior diecezji char-
kowsko-zaporoskiej Marian Buczek. Powiedział on 
między innymi, że bolszewicy „chcieli zbudować świat 
bez Pana Boga” i nic z tego nie wyszło, bo „jeżeli się 
nie buduje na prawdzie Ewangelii, na tym, co dał sam 
Stwórca, to stworzenie „samo się zniszczy”. Odczy-
tany został list prezydenta RP Andrzeja Dudy do 
uczestników uroczystości. W 2016 r. dzięki fundu-
szom Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
wykonano również ogrodzenie. Od tej pory wraca się 
do tradycji corocznych obchodów w miejscu bitwy. 
Należy zaznaczyć, że przez dziesiątki lat nie wspo-
minały o tym wydarzeniu podręczniki historii, a pro-
paganda sowiecka próbowała zniszczyć wszelkie ślady 
ich obecności. Wszystko to na nic, bo prawda zawsze 
zwycięży z fałszem i zakłamaniem. Bitwa pod Dytia-
tynem jest przykładem polsko-ukraińskiego bra-
terstwa broni, dzięki któremu oddziały Wojska 
Polskiego i wojska Ukraińskiej Republiki Ludowej 
walczące z najeźdźcą na sąsiadujących ze sobą polach 
bitew, powstrzymały dalszy pochód armii bolsze-
wickiej na Zachód. Od kilku lat tym miejscem pamięci 
opiekują się bracia franciszkanie z odległego 17 km 
od memoriału, klasztoru bł. Jakuba Strzemię w Boł-
szowcach, należącego do Prowincji św. Antoniego 
i błogosławionego Jakuba Strzemię Zakonu Braci 
Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów). 2 listo-
pada 2018 roku franciszkanie z Bołszowiec otrzymali 
od miejscowych władz prawo stałego korzystania 
z ziemi o pow. 0,1316 ha na której to znajduje się 
panteon wojskowy. 

Polski cmentarz wojenny w Dytiatynie 
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 Spotkanie pielgrzymów po Mszy św. w dniu św. Anny  Samotrzeciej, Siedlakowice, 26.07.2020 r. 
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Stanisława Pszeniczna z d. Dwojak 

ur. 21.12.1930 r. w Oknianach 

zm. 13.11.2020 r. w Legnicy 

 

Jan Masłowski 

ur. 27.06.1936 r. w Tłumaczu 

zm. 29.10.2020 r. we Wrocławiu 

Składki członkowskie 
 
Przypominamy członkom Oddziału, że wpłaty składek 
oraz darowizn należy wnosić na konto  TMLiKPW  Zarząd 
Główny z dopiskiem – Tłumacz. PKO BP IV 
O/Wrocław 53 1020 5242 0000 2102 0131 9631 
Składka członkowska wynosi 18 zł. 
 Opłatek 
 
Zgodnie z coroczną tradycją planujemy organizację 
spotkania opłatkowego, które odbdzie się 30 stycznia 
2021 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. 11.00. Rozpoczęcie 
uroczystości w Domu Kultury o godz. 13.00. Zgłaszanie 
udziału do 20 stycznia 2021 r. Zapisy i wszelkie 
informacje -  E. Niewolska, tel. 790 211 416.  

Darowizny za okres od 01.11.2019 do 16.11.2020 r. 
 

Darowizny 
ogółem 

w tym na: 

cele statutowe cmentarz i kościół w Oknianach cmentarz i kościół w Tłumaczu 

Darowizny za okres od 01.11.2019 do 31.12.2019 r. 

883,00 883,00 0,00 0,00 

Darowizny za okres od 01.01.2020 do 16.11.2020 r. 

9 738,33 7 603,33 1 234,00 901,00 
 
 

Wyrazy głębokiego współczucia pogrążonym 
w żałobie Rodzinom składa Zarząd OOT oraz  
Redakcja Zeszytów Tłumackich. 
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