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Magdalena i Władysław Dolaisowie 
 

    Andrzej Kozubowski, Elżbieta Niewolska 

 

 

 Władysław i Magdalena Dolaisoiwie związali 
się z Tłumaczem w 1905 r. po nabyciu dóbr tłu-
mackich od poprzedniego właściciela tego majątku 
Emila Jahna, który otrzymał je jako część masy 
spadkowej po likwidwcji tłumackiej cukrowni. 
Majątek Dolaisów położony był w obrębie ulic 
Pierackiego, biegnącej w kierunku wsi Nadorożna i ul. 
Słowackiego prowadzącej w kierunku Tyśmienicy 
i Stanisławowa. Na terenie tej posiadłości znajdowały 
się dwa folwarki - górny w rejonie ul. Pierackiego 
i dolny obejmujacy dwór i duży ogród o charakterze 
parkowym, sąsiadujący z parkiem miejskim oraz duży 
staw hodowlany znajdujący się przy wylocie ul. 
Słowackiego, który dziś jest rekraacyjnym stawem 
miejskim. Wraz z nabyciem klucza tłumackiego 
Władysław Dolais przejął także należący wcześniej do 
tłumackiej cukrowni odcinek połączenia kolejowego 
Pałahicze - Tłumacz i udostępnił je do użytku 
publicznego. 

 
  
 
 
 Władysław Dolais urodził się na terenie Galicji 
13.03.1856 r., prawopodobnie w Wadowicach, gdzie 
ukończył gimnazjum, a dyplom notariusza uzyskał po 
ukończeniu studiów prawniczych na Uniwersytecie 
Jagiellońskim. W latach 1891-1892 prowadził kan-
celarię notarialną w Chrzanowie, w 1894 r.  w Dąbro-
wie Tarnowskiej, a w latach 1898-1910 w Jordano-
wie. Od 1910 roku kancelarię notarialną prowadził 
w Tłumaczu.  
 Magdalena Dolais z domu Kozubowska 
urodziła się 20.03.1868 r. w mieście Graz w Austrii. 
Jej ojcem był Władysław Kozubowski, który 
w związku z działalnością spiskową w przeddzień 
powstania styczniowego musiał uciekać z Warszawy 
do Austrii. Jej matką była Austriaczka Maria Sallegg. 
Magdalena była ich jedynym dzieckiem. Ojciec zmarł 
gdy miała 10 lat i wychowywana była tylko przez 
matkę. Nie straciła jednak kontaktu z resztą rodziny, 
zarówno w Warszawie jak i w Krakowie. 9.10.1886 r. 
w Krakowie poślubiła Polaka - Władysława Dolaisa. 
 W czasie I wojny światowej Magdalena opie-
kowała się rannymi żołnierzami niosąc pomoc 
potrzebującym. W czasie inwazji Rosjan na Tłumacz 
w 1916 r., jako jedna z nielicznych przedstawicielek 
tłumackiej inteligencji, pomimo ogromego niebez-
pieczeństwa, przebywała w Tłumaczu. Wraz z innymi 
pozostałymi w mieście Polakami zajmowała się akcją 
dobroczynną, opiekując się  biednymi i sierotami oraz 
rannymi żołnierzami. Służyła także na pierwszej linii 
frontu, jako sanitariuszka, za co otrzymała Honorową 
Odznakę Austriackiego Czerwonego Krzyża nadawaną 
w latach 1914–1919. Jej czyny zostały upamiętnione 

Wadowice. Stoją: Władysław Dolais, Magdalena 
z Kozubowskich Dolaisowa, dr Kazimierz Flis. 

Siedzą:  ..... , Wacław Peszkowski 

 

Wjazd do dworu Dolaisów. Na zdjęciu widoczna jest 
kapliczka, przy której modlili się często chłopi 
przyjeżdżający na targ do Tłumacza. 1930 r. 
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na wydanej przez Czerwony Krzyż karcie pamią-
tkowej. Niemal do końca swojego życia w Tłumaczu, 
jako jedna z nielicznych przedstawicielek tłumackiej 
inteligencji, wspierała finansowo wszystkie ważne 
charytatywne inicjatywy. Była gorliwą katoliczką. 
W kościele św. Anny miała swoje specjalne miejsce 
w ławie kolatorskiej przed amboną, z której mogli 
także korzystać jej dobrzy znajomi. Dom Dolaisów, 
który wraz z kluczem tłumackim także został zaku-
piony od Emila Jahna, zbudowany był na wzór 
polskich dworów szlacheckich, na podmurowaniu, 
z centralnie usytuowaną oszkloną werandą, do której 
wchodziło się po kamiennych schodach. Położony był 
w rozległym ogrodzie o parkowym charakterze sąsia-
dującym z parkiem miejskim. W domu tym znajdowali 
gościnę wybitni przedstawiciele władz, których 
szczególne okazje kierowały do Tłumacza. Jednym 
z nich był generał dywizji Wojska Polskiego  Juliusz 
Rommel, który dowodził manewrami wojskowymi w 
powiecie tłumackim.  

 
 
  
 Państwo Dolaisowie mieli ośmioro dzieci: 
Michalinę ur. w1887 r. (po mężu Peszkowską), 
Stanisławę  ur. w 1888 r. (po mężu Janoszek), Irenę 
ur. w 1889 r. (po mężu Schmidt), Władysławę, Janinę, 
Włodzimierza (1896-1971) żołnierza Legionów i ucze-
stnika Powstania Warszawskiego,  aktywnego działa-
cza niepodległościowej konspiracji w latach  1939-
1944 o pseudonimie "Zawada", Helenę ur. w 1899 r. 
(po mężu Swinarską) - nauczycielkę i dyrektorkę 
w szkole polskiej na Zaolziu i Mariana (1901-1918) - 
Orlę Lwowskie, gimnazjalistę i załozyciela POW 
w Tłumaczu,  który  z  końcem października 1918 roku  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
wbrew rodzicom uciekł do Lwowa ostatnim 
pociągiem i po wybuchu walk polsko-ukraińskich 
stanął w szeregu obrońców miasta. Walczył na pl. 
św. Jura, brał udział w szturmie na gmach Sejmu 
Galicyjskiego i w walkach na odcinku "Szkoła 
Kadecka". Zginął 17 listopada podczas ataku na 
Cmentarz Stryjski.  
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Na koniu Marian Dolais, obok stoi Włodzimierz 
Dolais, Tłumacz 1918 r. 

Pamiątkowa karta wojenna 

Dwór Dolaisów, Tłumacz 1930 r. 

Pamiątkowa karta 
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Władysław Dolais zmarł 12.10.1913 r. w Tłumaczu, 
Magdalena Dolais 10.05.1940 r. we Lwowie, jak 
twierdziła jej wnuczka, z rozpaczy po utracie rodzi-
nnego domu. Oboje pochowani są na Cmentarzu 
Łyczakowskim we Lwowie  (kwatera 33 grób nr 3). 
Epitafia Władysława i Mariana znajdowały się  w pre-
zbiterium kościoła św. Anny w Tłumaczu. 

 

 

 

 

Stefan Moysa-Rosochacki 
Honorowy obywatel Tłumacza 

 

Elżbieta Niewolska 
 

  
 
 Jednym z najbardziej doniosłych wydarzeń 
przed I wojną światową, które przyniosły ważne dla 
rozwoju edukacji w Tłumaczu wydarzenia było 
powstanie tłumackiego gimnazjum, które otwierało 
drogę do podjęcia studiów wyższych na Uniwer-
sytecie Lwowskim lub Krakowskim. Do powstania 
tłumackiego gimnazjum przyczynił się baron Stefan 
Moysa Rosochacki – prawnik i ziemianin pochodzący 
z ormiańskiej szlacheckiej rodziny. Chcąc pozyskać 
głosy tłumackich wyborców w wyborach do Sejmu 
Galicyjskiego obiecał, że jako poseł, będzie zabiegał 
u odpowiednich władz o zgodę na założenie gim-
nazjum w Tłumaczu i słowa dotrzymał. Jego pomysł 
poparł starosta tłumacki Leopold Popiel oraz lekarz 
Antoni Howorko, burmistrz tłumacki. Dzięki ich 
staraniom sprawa uzyskała akceptację władz 
Cesarsko-Królewskiej Rady Szkolnej Krajowej i jej 
wiceprezydenta dr Ignacego Dembowskiego. 
1 września 1910 r. państwowe gimnazjum  koedu-
kacyjne z językiem wykładowym polskim rozpoczęło 
w Tłumaczu działalność, o czym powiadomiła 
wychodząca w stołecznym Lwowie Gazeta Polska. 
 

Tłumacz dwór - pokój jadalny. Od lewej - Włodzimierz, 
Marian, Helena, Magdalena  Dolaisowie  

oraz  ks. E. Tabaczkowski. Lato 1918. 

Grób Magdaleny i Władysława Dolaisów   
Cmentarz Łyczakowski we Lwowie 
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 Stefan Moysa-Rosochacki urodził się 17 kwie-
tnia 1853 r. w ormiańskiej rodzinie osiadłej na 
Bukowinie. Był synem ziemianina Jana, który w 1875 
roku otrzymał tytuł szlachecki z prawem używania 
przydomku Rosochacki. W 1887 r. poślubił Louise 
Marie Kapri von Meracey, z którą miał dwoje dzieci - 
Janinę oraz Michała. W 1898 r. otrzymał potwie-
rdzenie szlachectwa i 14 marca 1899 r. został 
oficjalnie nobilitowany. 
 Na Uniwersytecie Lwowskim studiował prawo 
uzyskując stopień doktora nauk prawnych. W 1882 r. 
został członkiem Rady Powiatowej w Śniatyniu, a od 
roku 1890 był jej prezesem. Od 1883 należał do 
galicyjskiego Towarzystwa Gospodarskiego oraz  
Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, którego 
prezesem pozostał do końca życia. Był człowiekiem 
niezwykle aktywnym politycznie o konserwatywnych 
poglądach, związanym z ziemiańskim konserwa-
tywnym ugrupowaniem "Podolacy", utworzonym 
w końcu XIX w. w Galicji Wschodniej, któremu prze-
wodniczył Włodzimierz Kozłowski herbu Jastrzębiec - 
polski prawnik, ziemianin i polityk. Członkami tego 
ugrupowania byli min. Agenor Gołuchowski, Dawid 
Abrahamowicz, Wojciech Dzieduszycki, Kazimierz 
Grocholski, Kornel Krzeczunowicz i Filip Zaleski. 
 Po raz pierwszy do galicyjskiego Sejmu 
Krajowego wybrany został w 1887 r. i do 1913 r. 
w różnych kadencjach pełnił funkcję posła, wybie-
ranym min. w okręgach w Śniatyniu, Kołomyi 
i Tłumaczu. Pracował w sejmowych komisjach gospo-
darczych i administracyjnych, zajmujących się m.in. 
regulacją rzek, budową dróg oraz reformą wyborczą. 
W latach 1902-1918 był także członkiem Rady 
Nadzorczej Galicyjskiego Banku Krajowego oraz 
posłem do austriackiej Rady Państwa IX kadencji (od 
25 października 1898 r.  do 8 czerwca 1900 r. ) z kurii 
V powszechnej w okręgu 14 (Kołomyja - Nadwórna -
Bohorodczany - Kossów - Śniatyń), X kadencji (od 31 
stycznia 1901 r. do 30 stycznia 1907 r.), z kurii V 
powszechnej w okręgu 15 (Borszczów – Zaleszczyki –
Czortków – Husiatyń – Trembowla – Skałat) oraz XI 
kadencji (od 17 lutego 1907 r. do 30 marca 1911 r.) 
z okręgu nr 32  Buczacz – Zaleszczyki - Śniatyń. Nale-
żał do Koła Polskiego wykazując zainteresowanie 
sprawami gospodarczymi i finansowymi. W czasie 
I wojny światowej związany był z działalnością 
wiedeńskich, a następnie lwowskich agend Naczel-
nego Komitetu Narodowego. Za swoją pracę i zaanga-

żowanie w sprawy narodowe otrzymał wiele 
wyróznień i odznaczeń. Został honorowym obywa-
telem wielu miast na Pokuciu m.in. Kołomyi, Kut, 
Śniatynia, Peczeniżyna  i Tłumacza. W 1908 r. został 
odznaczony Komandorią Orderu Franciszka Józefa 
z Gwiazdą, a 19 października 1910 r. otrzymał tytuł 
barona. Zmarł 9 grudnia 1920 r. we Lwowie. Jego 
wnukiem był również Stefan Moysa Rosochacki, 
urodzony w 1922 r. - rzymskokatolicki duchowny, 
jezuita, autor i tłumacz rozpraw teologicznych, wykła-
dowca i kierownik Katedry Teologii Systematycznej 
i Ekumenicznej Sekcji św. Andrzeja Boboli Papieskiego 
Wydziału Teologicznego w Warszawie. 

 

Opieka nad dziećmi uchodźców 
galicyjskich w latach I wojny światowej 

na przykładzie obozu Choceń 
w Czechach 

 

Krzysztof Struziak 

 
Z chwilą wybuchu I wojny światowej, wraz 

z linią frontu przechodzącą przez Galicję, setki tysięcy 
ludzi w obawie przed zbliżającym się wojskami 
rosyjskimi, zmuszone zostały do ewakuacji w głąb 
monarchii austro-węgierskiej. Oprócz tych, którzy 
z własnej woli podejmowali decyzję o wyjeździe, rząd 
przymusowo wysiedlił dziesiątki tysięcy ludzi, dla 
których rozpoczęła się gehenna życia na uchodźstwie. 
Objętość niniejszego artykułu nie pozwala na omó-
wienie nawet małej części relacji z życia w barakach, 
choć zapewne zrobiłyby one na czytających duże 
wrażenie. Szczególną niesławą okryły się trzy obozy,  
tj. omawiany w Choceniu oraz Thalerrhof koło Grazu 
i Wagna w Styrii , w których, jak pisze A. Banach 
„wrogi stosunek funkcjonariuszy obozowych, brak 
elementarnych warunków higienicznych, niedo-
żywienie i panujące epidemie, spowodowały śmierć 
kilku tysięcy Polaków, zarówno dzieci, jak i dorosłych”. 
Dość przytoczyć wspomnienie jednego z księży 
pracujących w baraku choceńskim: „Trzeba mieć silne 
nerwy i po trochu skamienieć, by na to patrzeć. 
Wyobraźcie sobie taki widok: w trupiarni na stołach 
leży pięć trumienek, w nich zwłoki dzieci, w tem dwaj 
braciszkowie. Grupka ludzi z kolonii i zanoszące się od 
płaczu matki. Ksiądz pokropił, składają ich na jedne 
mary    obok   siebie.   Na   cmentarzu   jeden   wielki,  
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prostolinijny dół – to mogiła polskiej dziatwy. 
Spuszczają trumienki i układają jedną obok drugiej, 
potęguje się szlochanie matek”. 

 

 

        Polski obóz uchodźczy w Choceniu 

 
 

  Większość zresztą opisów ma charakter 
bardzo dramatyczny i emocjonalny, gdyż to, co stało 
się udziałem części ewakuowanych radykalnie godziło 
w ich poczucie godności, a nawet w istotę człowie-
czeństwa. Nie zatrzymując się nad tym zagadnieniem, 
w niniejszym artykule skupiono się na sprawie orga-
nizacji opieki nad dziećmi umieszczonymi razem 
z rodzicami w barakach choceńskich, którą w dotych-
czasowych opracowaniach jedynie zasygnalizowano. 

Istnieje bardzo wiele źródeł pisanych doty-
czących losów  ewakuowanych z Galicji oraz waru-
nków podróży i życia w miejscach, do których trafili. 
Są to przede wszystkim  wspomnienia „wygnańców”,  
jak  siebie nazywali,  raporty z wizytacji obozów  oraz 

reportaże prasowe z tych zakątków monarchii, 
 w których przyszło im się czasowo zadomowić. Naj-
częściej są to subiektywne relacje opisujące zjawisko 
wysiedleń, a także próby przeciwdziałania jego 
ujemnym skutkom. Jakkolwiek można je uznać za 
źródła historyczne, to mają także znamiona rozważań 
krytycznych, tj. komentowania i analizy wydarzeń. 
W opracowaniu wykorzystano także oprócz innych 
czasopism i gazet, pomijany dotąd prawie zupełnie 
tygodnik „Nowości Ilustrowane”, przynoszący sporą 
liczbę informacji tekstowych i ikonograficznych. 

Obóz w Choceniu był w stanie pomieścić od 20 
do 22 tysięcy osób. Wzniesiono w nim 37 baraków 
o powierzchni 858 m2, z których każdy był przezna-
czony dla 550 osób. Mieszkała więc tam ogromna 
masa ludności, której należało zapewnić nie tylko 
dach nad głową i wyżywienie, ale również pomoc 
medyczną oraz nauczycieli i opiekunów dla dzieci 
w różnym wieku. W niedogrzanych i niewystarczająco 
wentylowanych wnętrzach panowała wilgoć, zgni-
lizna i smród. Ze względu na niskie zasiłki wypłacane 
przez państwo powszechnym zjawiskiem było niedo-
żywienie, a nawet głód. Na obozowe menu składały 
się: 20 dkg chleba oraz cienka, osłodzona kawa na 
śniadanie, cienka zupa, ziemniaki, fasola, mamałyga 
lub pęczak na obiad i herbata z rumem na kolację. 
Brakowało najniezbędniejszych urządzeń higieni-
cznych. „Umywalnia składa się z pompy wbitej w ziemi 
każdego baraku, a pod pompą z drewnianego basenu 
o średnicy około jednego metra. W jaki sposób ma się 
wobec tego prymitywnego urządzenia umyć codziennie 
z rana 350 osób pozostaje tajemnicą administracji 
barakowej” – donosiła  21 stycznia 1915 r. ukazująca 
się w okupowanym Lwowie endecka „Gazeta Naro-
dowa”. „Najboleśniejsza jednak rana z ewakuacyi to 
kwestia dzieci. One najbiedniejsze, te maleństwa, 
skazane np. w barakach na zimno czy brak mleka. Nic 
dziwnego, że śmiertelność wśród nich tak wielka, że 
poważnie obawiać się trzeba, czy które z nich powróci 
do kraju" – pisał z Chocenia z początkiem 1915 r. ks. 
Ludwik Kasprzyk. 

Z pomocą „wygnańcom” pospieszyły różnorakie 
organizacje społeczne, z których najważniejszą był 
z pewnością powołany w styczniu 1915 r. Książęco-
Biskupi Komitet Pomocy dla Dotkniętych Klęską 
Wojny [KBK], działający pod przewodnictwem 
biskupa krakowskiego Adama Stefana Sapiehy. Poza 
tym funkcjonował m.in. Centralny Komitet Opieki 

Kościół i szkoła 
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Moralnej dla Wychodźców Polskich z Galicji, Komitet 
Opieki nad Polskimi Wychodźcami, Komitet Doraźnej 
Pomocy dla Ewakuowanych, Komitet Ratunkowy dla 
Internowanych Polaków z Królestwa Polskiego i inne.  

 

 
Chłopcy ze szkoły w Choceniu podczas gimnastyki, którą 

prowadzi nauczyciel z Tłumacza Józef Hrapkowicz 

 
Kolonią choceńską pierwszy zaopiekował się 

biskup Adam Sapieha, który wysłał do obozu księży 
celem niesienia pomocy moralnej i materialnej oraz 
zakonnice do opieki nad dziećmi i chorymi.  Prze-
bywało tam zawsze w różnych okresach kilku ducho-
wnych. Szczególnym poświęceniem odznaczyli się 
księża: Karol Słowiaczek, Adam Pierzowicz i Karol 
Michalski, którzy bardzo gorliwie spełniali swoje 
obowiązki kapłańskie. Zakonnice (ss. Miłosierdzia i ss. 
Służebniczki) z wielkim poświęceniem pielęgnowały 
chorych i opiekowały się dziećmi w ochronce. Przy-
kładowo, nieznana z nazwiska siostra Weronika, 
pracująca w baraku chorób zakaźnych, gdy wybuchł 
tam pożar, z narażeniem życia ratowała chorych. 
Nabawiła się tyfusu plamistego i ciężko chorowała. 
KBK przesyłał dzieciom regularnie mleko konden-
sowane i był to właściwie jedyny wówczas skuteczny 
sposób zmniejszenia ich ogromnej śmiertelności. 
Wysyłano także zapomogi pieniężne, a dla dzieci 
książki, przybory szkolne i zabawki. Już w grudniu 
1914 r. z inspiracji KBK krakowskie "Panie" urządziły 
dla dzieci „Mikołajki”; a zaraz po nich odwiedziły 
barak członkinie Konferencji św. Wincentego a Paulo 
z Pragi, przywożąc ciepłe ubranka. Na święta przygo-
towano Jasełka, natomiast krakowski Komitet dla 
Niesienia Pomocy Ewakuowanym przesłał dzieciom 
prezenty: „Myśl urządzenia gwiazdki choceńskiej 

dziatwie poruszyła do głębi mieszkańców Krakowa, 
czego dowodem przeobfite dary w gotówce i w na-
turze dla naszych biednych wygnańców” – pisał 
dziennik „Nowa Reforma”. 

Jak pisał z Chocenia wymieniony wyżej ks. 
Kasprzyk „Dziesiątki tysięcy młodzieży i dzieci w wieku 
szkolnym pozbawione nauki; należałoby co prędzej 
otwierać szkółki, szkoły, gimnazya. Odezwa p. wicepre-
zydenta Rady szkolnej krajowej do nauczycielstwa 
daje nadzieję, że rozpocznie się wytężona czynność 
w tym kierunku, by tym tysiącom dać możność 
kształcenia się. Nasze nauczycielstwo znane ze swego 
poświęcenia i w tych ciężkich warunkach rąk nie 
opuści i spełni swe szczytne zadanie”. I rzeczywiście, 
wszędzie tam gdzie znalazła się większa grupa dzieci 
i młodzieży oraz bodaj jeden nauczyciel, zaczęły 
powstawać polskie szkoły, które nosiły nazwę 
 Beschäftigungskurse, gdyż austriackie władze oświa-
towe nie wyraziły zgody na tworzenie oficjalnych 
polskich szkół ludowych i wydziałowych. 

 

 

Dzieci w trakcie nauki 
 

W Pradze utworzono komitet czesko-polski, 
a dzięki życzliwości tamtejszej Rady Miejskiej, która 
ofiarowała powstającej szkole polskiej dwupiętrowy 
budynek wraz z wyposażeniem i opałem, rozwinęła 
działalność polska szkoła ludowa. Uczęszczało do niej 
w roku szkolnym 1914/15 224 dzieci oraz 77 do 
szkoły wydziałowej. Obiema kierował Jan Rąb z Sam-
bora, a w skład grona pedagogicznego wchodziło 16 
nauczycieli. Braki przedszkolnego wychowania wypeł-
niała tzw. „szkółka macierzyńska”, która „w tych wy-
jątkowych czasach i wśród niecodziennych okoli-
czności stała się pożądanem ogniskiem ciepła 
i pożytecznej rozrywki dla dziatwy”. 
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Grono nauczycieli polskiej szkoły w Choceniu: Od lewej 
stoją: Józef Hrapkowicz, Tomiczek, Marceli Molisak, 
Janina Czyżewska, ks. Dudziak, Józef Mrozowiecki, ....., 
....... Siedzą: ......, Porębska, Tomiczkowa, Zofia 
Mrozowiecka, 1915 r. 

 

Szczególne znaczenie na terenie Czech miała szkoła 
barakowa w Choceniu gdzie, jak napisał K. Banach – 
„nauczyciele starali się 
utrzymać jak najdłużej 
dzieci w szkole, pragnąc je 
uchronić przed koszmarem 
życia obozowego, fizycz-
nym i duchowym wynisz-
czeniem”. Szkoła ta o 18 
oddziałach i 1650 uczniach 
została założona 4 stycznia 
1915 r.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   Dobrze zapisał 
się tutaj wiceprezydent 
Rady szkolnej krajowej 

Dembowski i okazał, że jest opiekunem 
i nauczycielstwa, i młodzieży. W Chocni nau-
czycielstwo spełnia dzielnie swój obowiązek” – 
pisał ks. Kasprzyk. Istotnie pedagodzy 
dobrowolnie „zamknęli się na całe miesiące 
w barakach” i pracowali dla „dobra dziatwy, 
przyszłości narodu”. Dyrektorem został 
Marceli Molisak z Tłumacza, a pomagał mu 
katecheta ks. Juliusz Matysiak ze Zwierzyńca. 
Grono pedagogiczne stanowili: Franciszek 
Budwiński, Helena Jurkiewicz, Marcela 
Molisakowa, Jan Baranowski, Henryka Nie-
wrzałkiewicz, Zofia Baranowska, Tadeusz Kło-
sowski, Wanda Neuhoftówna, Edward 

Wójcicki, Stanisława Wesołkówna, Matylda 
Niewrzałkiewicz, Józef Halardziński, Józef Hrap-
kowicz, Julia Jaworska, Zofia Szymonowiczowa, Maria 
Glińska, Zenobia Żukowa, Bazyli Żuk, Józef 
Mrozowiecki, Roman Bes, Karol Rut, Stanisław 
Żurowski, Wacław Horodyski, Zofia Szaferówna, 
Antoni Maksymczuk, Stanisław Szpakowski. 

             „Pierwsze miejsce 
wśród instytucyi kultu-
ralnych w barakach zaj-
muje szkoła polska bara-
kowa. Wiadomo to już 
ogólnie, iż w historyi na-
szego uchodźctwa   wojen-
nego   nauczycielstwo polskie 
piękną i chlubną będzie 
mieć kartę zapisaną, a na-
ród wdzięczny będzie 
cichym ofiarnym praco-
wnikom, którzy w warun-
kach najtrudniejszych tyle 
zdziałali dla naszej polskiej 
młodzieży.  
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Oprócz zajęć w szkole nauczyciele zorganizowali 
też trzy kursy dla analfabetów, w których wzięło 
udział około 240 osób. Ks. Małysiak skupił sporą 
liczbę dziewcząt i założył katolickie stowarzyszenie, 
które odbywało niedzielne zebrania. Postarano się 
także o to, by tworzyć i inne organizacje wśród 
młodzieży. Opiekunami Związku Młodzieży w Choce-
niu zostali księża K. Prażnowski, R. Stojanowski 
i J. Danek, a sekretarzem Cz. Żółkiewicz. Na zaprosze-
nie miejscowego Komitetu przybyła do baraków 
Helena Horodyska i w krótkim czasie udało się jej 
powołać do życia „drużynę skautek”, liczącą 35 
członkiń. 

 

Drużyna skautów z sztandarem, który M. Molisak 
podarował po wojnie tłumackiej męskiej drużynie 

harcerskiej 
 

Działała też „drużyna skautów” pod kierunkiem 
Karola Kluzy, którzy ćwiczyli na „rynku barakowym”, 
także dyżurowali w lesie, „który kilka razy ktoś usiło-
wał podpalić”. W barakach założono dobrze zaopa-
trzoną bibliotekę „dzięki hojnej przesyłce książek 
przez krakowskie T.O.L. i przez Delegacyę T.S.L. z Mo-
rawskiej Ostrawy. Dużo książek nadesłała sekcya 
biblioteczna przy krakowskim komitecie doraźnej 
pomocy. W lesie, na drodze lub w barakach często 
można napotkać czytających ze skupieniem książki. 
Dobre to na zabicie czasu, którego tyle w barakach” – 
pisał w relacji z Chocenia ks. L. Kasprzyk. Dla młodzieży 
Komitet Wychodźców Galicyjskich organizował też 
wycieczki zbiorowe do Pragi, które oprowadzał autor 
„Ilustrowanego Przewodnika po Galicji” dr Mieczysław 
Orłowicz ze Lwowa. Już w dniu 5 stycznia w Krakowie 

odbyło się poufne zebranie, na którym zadecy-
dowano, by starać się dzieci koniecznie usunąć z ba-
raków, a umieścić po wioskach i zapewnić im opiekę 
lekarską. W pismach do rządu, w interwencjach 
u najwyższych czynników rządowych i członków 
domu cesarskiego bp Sapieha przedstawiał niewła-
ściwe postępowanie z uchodźcami, domagał się 
powrotu do kraju tych, których niepotrzebnie i bez-
podstawnie przytrzymywano w barakach, a poprawy 
stosunków dla tych, którzy wobec zajęcia jeszcze 
części kraju przez nieprzyjaciela, zmuszeni byli 
pozostać w obozach barakowych. Powracającymi do 
Krakowa zajmował się, udzielając doraźnej pomocy 
i opieki, Komitet Doraźnej Pomocy dla Ewakuowa-
nych. W dn. 22 XI 1915 r. założono w Krakowie 
"Oddział Pań", który przejął obowiązki ratowania 
dzieci pozbawionych opieki na terenach zniszczonych 
działaniami wojennymi. W porozumieniu z Oddziałem 
działał też Komitet Opieki nad Dziećmi Ewakuowa-
nymi z Galicji pod kierownictwem księżnej Teresy 
Sapieżyny. Deputacja pań komitetowych, „bardzo 
łaskawie” przyjęta została na audiencji przez cesa-
rzową Zytę i przedstawiła jej nędzę dzieci uchodźców 
oraz uzyskała dla Komitetu poparcie rządu. Było to 
ważne, tym bardziej, że w grudniu 1915 r. nastąpiła 
w obozie choceńskim częściowa wymiana ludności. 
Jak donosił „Głos Narodu”, większości mieszkańców 
Krakowa pozwolono wrócić do miasta, przybyli zaś 
w ich miejsce jeszcze bardziej wyniszczeni wojną wy-
chodźcy z południowo-wschodnich trenów Galicji: 
„[…] to obraz nędzy – szczególniej litość bierze patrzeć 
na wychudzone dzieci, nogi opuchnięte, bo chodzą 
boso; brak bowiem obuwia”. Wraz z ludnością z Kra-
kowa wyjechali też z początkiem stycznia 1916 r. pra-
cujący dotychczas księża, tj. Karol Słowiaczek, Julian 
Małysiak, Adam Pierzchowicz i Wojciech Szemik. Ich 
miejsce zajęli księża misjonarze z Krakowa, a na pro-
boszcza został wyznaczony ks. Karol Michalski. 

Delegaci biskupa Sapiehy ks. prof. dr Kaczmar-
czyk i ks. L. Kasprzyk, zdawali sobie sprawę z opła-
kanych stosunków w Choceniu, a prof. Emil 
Godlewski z polecenia KBK zbadał dokładnie warunki 
sanitarne i wykazał w memoriale przedłożonym 
rządowi rażące braki. Sieroty, których rodzice zmarli 
w barakach, polecono przewieźć do Krakowa i umieś-
cić w domu sierocym. W Nowym Targu utworzono 
tzw. „Bursę Choceńską”, która dała schronienie 
i opiekę 16 wychowankom. Pozostawała ona pod 
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bezpośrednią opieką miejscowego Komitetu Opie-
kuńczego, któremu przewodniczył profesor gim-
nazjalny Adolf Kamiński. Z końcem czerwca 1917 r. 
zakład ten zamknięto, a we wrześniu powstał dla nich 
Zakład Sierot w Niepołomicach. Ogółem z ucho-
dźctwa przyjęto 257 dzieci. Liczba ta obejmowała 
sieroty po uciekinierach z Galicji i internowanych 
z Królestwa Polskiego, a poza tym: trzy transporty 
z baraków choceńskich, jeden z baraków z Wagny 
pod Lipnicą w Styrii, jeden chrześcijańskich i polskich 
dzieci z żydowskich schronisk tzw. Kinderheime 
w Wiedniu, dwa z węgierskiego Hradyszcza, a resztę 
zgłoszono z innych krajów koronnych. 

Ciężkie warunki życia zesłańców osiedlonych 
w barakach doprowadziły do szerzenia się różnych 
chorób. W Choceniu występowała wysoka śmier-
telność dzieci. W latach 1914–17 przewinęły się przez 
niego 80122 osoby, z czego 4707 zmarło (5,9%). 
Z przeprowadzonych przez B. Ogórka badań wynika, 
że aż 76,4%  ogółu zgonów krakowian w badanym 
okresie, to właśnie zgony osób w wieku poniżej 15 
lat. Dla porównania, udział tej grupy w ogóle zgonów 
krakowian w roku 1910 wynosił niespełna 37%.  

 
 

 
 

Wewnątrz tej grupy autor wyróżnia jeszcze 
zgony niemowląt, których liczba wyniosła 309 
(23,9%). W 1915 r. spośród osób zapisanych w księ-
dze zgonów, aż 75,3% zmarło na skutek chorób zakaź-
nych. W ogromnej przewadze były tu choroby układu 
oddechowego (68% ogółu zgonów), którym szczegól-
nie sprzyjają wspomniane powyżej warunki. Do tego 
dochodziły odra i płonica, które również przenoszone 
są drogą kropelkową. Na niespotykaną skalę wystę-
powały też tutaj gruźlica i jaglica: „Ponieważ kiero-
wnik Kolumn Sanitarnych był na miejscu w Choceniu 
i mógł na miejscu przekonać się o tem, że stosunki 
tam panujące są dla stanu zdrowia dzieci  tamże 
umieszczonych nadzwyczajnie opłakane, więc posta-
nowiono grupę dzieci najbardziej potrzebujących 
leczenia przeciwgruźliczego posłać do schroniska 
w Zakopanem” – zapisano w sprawozdaniu Sekcji Sa-
nitarnej KBK. Decyzję o założeniu schroniska dla dzie-
ci zagrożonych gruźlicą w Zakopanem podjęto w sty-
czniu 1917 r. Na początek postanowiono utworzyć 
placówkę dla 50 dzieci i wynajęto za 5000 koron 
rocznie willę Orle. Ażeby zapewnić im czystsze powie-
trze wydzierżawiono  obok  budynku łąkę, na której 
 
 

 
 
 

Choceń, 1917 r. Pracownice szpitala w polskim obozie uchodźców  
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przez cały dzień mogły przebywać na świeżym po-
wietrzu. Sama willa miała 7 pokoi na parterze i 4 na 
górze. Jeden duży pokój przeznaczono na jadalnię, 
w jednym odbywały się lekcje, a reszta przeznaczona 
została na sypialnie dla dzieci i personelu. Należało 
natomiast dobudować łazienkę i dwie ubikacje. 
Miejsca na kuchnię, pralnię i magazyny znajdowały 
się w innym małym przyległym budynku. W czasie, 
gdy chore dzieci z Chocenia przejeżdżały przez Kra-
ków, wysłano je do kliniki okulistycznej UJ, by zba-
dać stan ich oczu. Wtedy okazało się, że na 12 dzieci 
choceńskich, 9 jest chorych na ciężką jaglicę. By je 
ratować przed utratą wzroku niezbędne było utwo-
rzenie specjalnego ośrodka, tym bardziej, że w su-
mie w Choceniu znajdowało się ich kilkaset, a choro-
ba zaczęła pojawiać się i w innych placówkach. Na 
początek znaczną część podopiecznych przeniesiono 
z baraków do innych zakładów opiekuńczych, a nas-
tępnie utworzono schronisko lecznicze  w  Oświę-
cimiu:  „Tam  mianowicie  można było zaapro-
widować także schronisko dla dzieci jagliczych 
w materyały, do których dostarczenia zobowiązał się 
rząd.  Drugim   motywem,  dla   którego   wybraliśmy 
 

 
 
 
Oświęcim było to, że w Oświęcimiu mieliśmy gotowe 
pomieszczenie dla dzieci, trzecim wreszcie, że tam 
Starosta p. Doschot stale okazywał tyle życzliwości 
dla Komitetu Książęco Biskupiego, że przypu-
szczaliśmy wydatne poparcie ze strony lokalnej 
władzy, co oczywiście jest dla nas rzeczą ogromnie 
doniosłą” – czytamy w sprawozdaniu z pracy 
schroniska w Oświęcimiu. 

Celem pozyskania funduszy Sekcja Opieki nad 
Dzieckiem KBK zwróciła się z prośbą o subwencję 
(w wysokości takiej, jaką dawano Kolumnom Sani-
tarnym, tj. 5 K dziennie na dziecko) do c.k. Namie-
stnika Dillera, który rozporządzeniem z dnia 6 listo-
pada 1916 r. dotację przyznał. Na wiosnę 1917 r. 180 
chorych dzieci z Chocenia przeniesiono do drew-
nianych baraków, a równocześnie rozpoczęto prace 
budowlane i wyposażono placówkę w odpowiednie 
sprzęty. Już jesienią przeniesiono podopiecznych do 
nowych murowanych baraków, w których urządzono 
także sale lekcyjne i kaplicę. Otoczono je dookoła 
płotem z drutu kolczastego tak, by zupełnie je odizo-
lować. Opiekę medyczną sprawowała Wanda 
Wisłocka, a konsultantem został prof. dr K. Majewski,  

 

Choceń 1915 r. Grono nauczycieli polskiej szkoły.  Siedzą: Jaworska, ....., ....., Maria Glińska, ks. Małyniak, Marceli Molisak, 
....., Jurkiewiczowa, ....., Marcelina Molisakowa. Stoją: ....., ....., ....., ....., ....., Szymonowiczowa, Baranowska, Józef 

Hrapkowicz, ....., ....., Kłosowski, ....., Józef Mrozowiecki, Ber. Rozpoznane osoby pochodzą z Tłumacza. 
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dyrektor kliniki okulistycznej UJ. Z ramienia Sekcji 
Sanitarnej KBK placówką zajmował się prof. dr Roman 
Nitsch, natomiast sprawami administracyjnymi 
kierowała bezinteresownie żona tamtejszego starosty 
Cecylia z hr. Dzieduszyckich Doschotowa, która 
otrzymała do pomocy siostry serafitki. Oprócz 
wymienionych zaangażowano do pracy trzech służą-
cych i dwóch stróżów. Jak podkreślano w sprawo-
zdaniach, „praca nad dziećmi z zapaleniem egipskiem 
ma zdaniem Komitetu Książęco Biskupiego doniosłe 
znaczenie. Tworzenie takich centrali, zwłaszcza 
w okresie wojny, kiedy jaglica się tak strasznie szerzy, 
wskazane jest z dwóch względów, raz ażeby przez 
wyizolowanie chorych uchronić rodziny pacyentów od 
zakażenia, ażeby jednem słowem zmniejszyć ilość 
ognisk szerzącej się epidemii, a z drugiej strony chodzi 
o to, ażeby jednak tym nieszczęśliwym dzieciom 
przyjść z pomocą, ażeby nie dopuścić do tego, by się 
spełniło ich najsmutniejsze przeznaczenie, tj. by po 
dłuższym lub krótszym czasie zapadli w wieczną noc, 
z której nic ich nie zdoła uratować, a co stwarza 
olbrzymi ciężar dla społeczeństwa, które setki takich 
ludzi musi utrzymywać”.  Postulowano także zakła-
danie nowych schronisk, by choroba się nie rozsze-
rzała. „Jeżeli mamy nie dopuścić do wytworzenia 
zadawnionych przypadków, gdzie leczenie będzie już 
miało bardzo niewielki skutek. Już barbarzyńskie 
traktowanie ludzi naszych w Choceniu, gdzie stwier-
dziliśmy przeszło 80% dzieci jaglicowych, spowo-
dowało cały szereg przypadków zadawnionych, 
w których będzie potrzeba więcej niż roku, ażeby 
dziecko można było uważać za wyleczone” – pisał 
prof. E. Godlewski. 

Od kwietnia do końca 1917 r. przez schronisko 
oświęcimskie przeszło 354 dzieci, w tym 324 z Galicji 
i 30 z Królestwa Polskiego. W ostatnich dniach gru-
dnia 1917 r. znajdowało się w nim 206 podopie-
cznych. Statystycznie na leczenie wyżej wymienio-
nych poświęcono 30917 roboczodni. Ze względu na 
stan oczu dzieci uczyły się tylko przez dwie godziny 
dziennie. Pozostały czas pracowały pod opieką instru-
ktorów w zorganizowanych na miejscu warsztatach, 
koszykarskim, szewskim i stolarskim. W 1918 roku 
zakład został przeniesiony do Witkowic pod 
Krakowem, a po zakończeniu misji KBK, bp Sapieha 
na mocy przysługującego mu i przewidzianego 
Statutem prawa rozporządzania majątkiem Komitetu 
darował Uniwersytetowi Jagiellońskiemu wymienione 

wyżej dwa zakłady  w Zakopanem i zakład w Witko-
wicach. W latach międzywojennych służyły one dla 
dzieciom z całego terenu II Rzeczypospolitej. 

Podsumowując, należy podkreślić, że pomimo 
wysiłków podejmowanych przez różnego rodzaju 
instytucje charytatywne, opieka nad dziećmi w obo-
zach dla uchodźców nie była, bo być nie mogła 
pasmem samych sukcesów. W szkolnictwie, oprócz 
trudności wynikających z braku podręczników i po-
mocy naukowych występowały także częste zmiany 
kadrowe. Pomimo to, zakładane bez fanfar i rozgłosu 
szkoły świadczyły o patriotyzmie społeczeństwa 
i odpowiedzialności za młode pokolenie. Dowodziły 
nie tylko ofiarności polskiego nauczycielstwa, ale 
także głębokiego przywiązania dzieci do polskiej 
szkoły. W obozach dla uchodźców stanowiły dla 
wychowanków „przystań”, w której mogły zapomnieć 
o codziennych problemach. Nauczyciele, księża i sio-
stry zakonne, lekarze i inni przedstawiciele inteli-
gencji prowadzili bezinteresownie cichą, ale jakże 
pożyteczną dla narodu pracę, która zaowocowała 
dopiero w niepodległej Polsce. 
 

Pełne opracowanie tematu można przeczytać 
na stronie 

http://ksszczucin.prv.pl/chocen.htm 
 

Wojna nie ominęła Tłumacza 
 

Elżbieta Niewolska 
 

 Rok 1914 kończył się katastrofą dla miasta 
Tłumacza i powiatu tłumackiego. Brak bieżących 
relacji o doniosłych i dramatycznych  wydarzeniach 
z tego okresu na terenie miast i wsi powiatu, sprawia, 
że tylko na podstawie szczątkowych informacji  
można opisać panującą w tamtym czasie sytuację. 
Działała cenzura wojenna, więc w prasie brak było 
wiadomości o zajmowaniu miasta przez postępujące 
wojska rosyjskie. Nie pojawiały się także oficjalne 
bieżące informacje o ewakuacji ludności. Dopiero 
w "Księdze pamiątkowej i adresowej wygnańców 
wojennych z Galicji i Bukowiny 1914-1915"  wydanej 
w Wiedniu w 1915 r. umieszczony jest min. wykaz 
imienny mieszkańców  pow. tlumackiego, którzy po 
15 sierpnia znaleźli się na terenie krajów monarchii 
austrowęgierskiej. Wykaz na pewno nie jest kom-
pletny i brak jest w nim wielu rodzin, które w tym 
samym czasie opuściły Tłumacz.  
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 W czasie pierwszej inwazji rosyjskiej w 1914 r. 
miasto zostało przejęte bez walk, nie było zniszczeń 
materialnych, ale los mieszkańców był bardzo ciężki. 
Ewakuacja objęła urzędy, min. starostwo, sąd, urząd 
podatkowy, pocztę, kolej i szkoły, a pracownicy tych 
instytucji znaleźli się albo w wojsku, albo z rodzinami 
na uchodźctwie, rozsiani po krajach monarchii.  
W księdze pamiątkowej znajdują się również naz-
wiska kupców, właścicieli dóbr, rzemieślników, robo-
tników, służby oraz wdów z dziećmi. Ewakuacja miała 
przebieg spontaniczny i chaotyczny,  często bezsen-
sowny. Przyczyną tego była obawa przed Kozakami, 
rabunkami, gwałtami i morder-stwami. Zaczęła się 
około 10 sierpnia, kiedy nadeszły wiadomości z frontu 
wskazujące na cofanie się wojsk 
austriackich i trwała zapewne aż 
do wkroczenia na ziemię tłu-
macką wojsk rosyjskich we 
wrześniu. Ponieważ brak było 
oficjalnych i rzetelnych infor-
macji tylko na podstawie szczą-
tkowych relacji można domyślać 
się jak w tym czasie wyglądał 
Tłumacz. Prawdopodobnie był 
wyludniony, skończyło się życie 
towarzyskie, społeczne i narodo-
we. Obowiązkowej ewakuacji 
podlegały przede wszystkim 
rodziny urzę-dników i mężczyzn 
powołanych do wojska oraz 
nauczyciele. Pozostali głównie 
chłopi, rzemieślnicy, niektórzy 
urzędnicy, część mieszczan i zie-
mian, kler i biedota miejska. 
Większość mieszkańców została 
pozbawiona środków do życia, 
ponieważ przestano wypłacać 
pobory. Minęło trochę czasu 
zanim społeczeństwo zorgani-
zowało się w nowych warunkach 
i zaczęło prowadzić działalność 
ratunkową wypłacając zapomogi 
i zasiłki oraz wsparcie w naturze. 
(żywność, odzież). Niepokój 
o rodziny oraz o ojców i synów 
powołanych do wojska był 
powszechny. Mieszkania i domy 
często opuszczano w popłochu, 

zostawiając je na "łasce Bożej" lub pod opieką 
sąsiadów, służby lub w ogóle przygodnych ludzi. 
Nadeszła długa noc woje-nna, która miała trwać 4 
lata, a na Kresach dwa lata dłużej. Nadchodziły dni  
bombardowania, pożarów, głodu, epidemii i śmierci, 
przed którą ewakuacja miała być ratunkiem. Jednak 
jak wynika z wcześ-niejszego artykułu była gorzkim 
kawałkiem chleba, a dla wielu stała się ostatnią drogą 
życia. Większość mieszkańców ziemi tłumackiej 
przebywała  w Choce-niu,  najcięższym z obozów, do 
których trafiali ucho-dźcy z Galicji. Trafiło tam także 
kilkoro tłumackich nauczycieli, a wśród nich 
kierownik tłumackiej szkoły podstawowej Marceli 
Molisak, który w Choceniu organizował szkołę polską. 

Choceń 1915 
Grupa dziewcząt z opiekunkami 

Choceń 1915 
Wystawa prac ręcznych 
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Pomimo bardzo trudnych warunków życiowych 
oprócz szkoły organizowano na miarę możliwości 
także życie sportowe, harcerskie i kulturalne, 
angażując miejscowe władze. Wśród wspaniałych 
nauczycieli walczących o dzieci znalazła się grupa 
nauczycieli z Tłumacza. Byli to: Marceli Molisak, 
Marcelina Molisakowa, Józef Hrapkowicz, Irena 
Czyżewska, Maria Glińska oraz małżeństwo 
Mrozowieckich. Wśród skąpych informacji, które 
znalazły się w zasobach archiwum doktora Nikosie-
wicza jest wspomnienie powołanego do wojska 
Karola Krausa (ojca), które odzwierciedla dramatyzm 
tamtego wojennego czasu. 
 

Pamiętnik Karola Krausa (ojca) 
 

 Ogłoszenie powszechnej mobilizacji odczy-
tałem we Lwowie 31 lipca 1914 r. będąc na kursie 
maszynistów dla motorów wybuchowych różnej 
konstrukcji. W mieście powstał ogromny ruch i wszy-
stkich będących na kursie natychmiast zwolniono, 
a świadectwa obiecano nam wysłać po zakończeniu 
wojny. 1 sierpnia rano powróciłem do Tłumacza. 
Ułani, którzy tu stacjonowali już wyjechali, a po mu-
rach rozlepiano ogłoszenia o ogólnej mobilizacji. 
Załatwiłem najpilniejsze interesa, uporządkowałem 
rachunki dłużników i wedle mej karty powołania 
stawiłem się 5 sierpnia w Truppen szpitalu (szpital 
wojskowy) w Stanisławowie. 1 września wyjechaliśmy 
na Węgry przez Kőrösmező. Spotykałem ludzi ucieka-
jących z Tłumacza, ale o mojej rodzinie nikt nic nie 
wiedział. Jadąc dalej do Marmarosz Sziget spotkałem 
syna Wincentego Kłonowskiego, który jechał na 
Węgry z rekrutami. 6 września na stacji Nadyby-
Wojutycze pod Samborem zatrzymano nas i 10 wrze-
śnia spotkałem tu  Rolewicza, który powracał z bitwy 
spod Mikołajewa. Rozmawialiśmy krótko, bo jego 
pociąg zaraz odjechał. 15 września w Przemyślu wi-
działem się z synem Korneluka, który był lekko ranny 
w nogę w czasie potyczki między Gródkiem, a Bus-
kiem. Bardzo się cieszył gdy mnie zobaczył, a ja serde-
cznie go powitałem. 17 września wyjechaliśmy do 
Krakowa,  21 września  do Tarnowa, a 25 września 
z powrotem na Węgry. Pod Nowym Sączem w po-
ciągu, który przejeżdżał obok widziałem panią Dubi-
cką.  5 października w Csap (obecnie Czop na Ukra-
inie) przejechały  pociągi  kierujące  wojsko  do  bitwy   
pod  Marmarosz  Sziget  wypełnione  polskimi  Strzel- 

cami, Drużynami Bartoszowymi, konnicą i  Stałymi 
Drużynami Sokolimi (SDS). Wszyscy byli z Krakowa 
i Mszany Dolnej. Chociaż byli bardzo głodni, zagrze-
wali się do boju, śpiewali i grali na trąbkach "Jeszcze 
Polska nie zginęła". 8 października w Kassa (Koszyce) 
spotkałem między rannymi chorego Ludwika Biliń-
skiego i Lejbę Lorbera, szwagra rzeźnika Szomki, a 23 
października w restauracji z spotkałem się z kolegą 
Władysławem Piotrowiczem. 30 października śnił mi 
się Czochara, z którym się witałem po powrocie 
z wojny i całując się płakaliśmy z radości. 26 stycznia 
1915 r. w Wiedniu spotkałem Reisa Beigla, oficjała 
Czaplińskiego ze starostwa i kilku naszych handlarzy 
zbożem. Każdy skarżył się na swoją niedolę. 25 
lutego przeczytałem w gazetach, że nieprzyjaciel 
wycofuje się z Kołomyi do Stanisławowa. Cieszyłem 
się, że może nareszcie wypędzą nieprzyjaciela 
z kraju, ale zgrozą przejmowało mnie, że przejdą 
przez Tłumacz, który bezwarunkowo ulegnie znisz-
czeniu, a moja rodzina, jak ją Bóg wszechmocny nie 
uchroni, pójdzie niechybnie na zatratę. Dręczony 
myślami nie spałem już kilka nocy. 16 marca 
dowiedziałem się od Beigla, że synowie Hermana, 
piekarza z Tłumacza, przyjechali do Wiednia i Abram 
Haber właściciel sklepu bławatnego oraz córka M. 
Fischa i inni mówili, że Tłumacz już od 2 tygodni jest 
w naszych rękach. To mnię ucieszyło i poprosiłem go 
o adresy do Hermanów, chcąc się z nimi widzieć 
i zapytać, czy widzieli w czasie inwazji rosyjskiej 
moją rodzinę w Tłumaczu. 20 marca poszedłem do 
Hermanów, ale tu się dowiedziałem, że młodszego 
Jakuba asenterowano (powołano do wojska), 
a starszy przed kilku dniami wyjechał z Wiednia. 23 
marca w Logenwald w Styrii spotkałem profesora 
Blocha z Tłumacza, kolegę z ławy radnych miasta 
i mego kolegę, i przyjaciela W. Piotrowicza, który 
awansował na wachmistrza. Bardzo po koleżeńsku 
się mną zajął i zabrał do siebie. Tu spotkałem 
znajomych z Tłumacza: Eignera, Kulczyckiego, Kacz-
kowskiego, Łysańczuka, Kocha z Konstantynówki, 
Zdanowicza z Jezierzan, Jaśkiewicza z Jackówki, jed-
nego z Baszty i rzeźnika Arona Krigla -- Kellerowego 
szwagra, prof. Haraszkiewicza i innych. 2 kwietnia 
1915 r. przyszły Święta Wielkanocne, smutno nam 
było wszystkim z Tłumacza, gdyż z gazet i docie-
rających do nas wiadomości wiedzieliśmy, że w tych 
dniach toczą się wielkie walki wokół naszego miasta. 
 Co stanie się z naszymi rodzinami? 
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  Wypis z w "Księgi pamiątkowej i adresowej wygnańców wojennych z Galicji i Bukowiny 1914-1915" 

zawierający niektóre nazwiska mieszkańców Tłumacza, dokonany przez Adama Czyża, za który  

serdecznie dziękuję. E. Niewolska 
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Nad Niemnem 
 

Elżbieta Niewolska 
 

 Z racji pochodzenia 
moich Rodziców, swoje zainte-
resowania historyczne kiero-
wałam głównie na tereny 
dawnej Rzeczpospolitej, której 
ziemie znajdują się obecnie na 
terytorium Ukrainy i dopiero 
wyjazd na Białoruś, bogatą 
w zadbane zabytki I Rzeczpos-
politej, uświadomił mi, jak 
wielką i piękną mamy historię. 

Wspólne przeżywanie historycznych wzruszeń 
zawdzięczam organizatorom wyjazdu i wspaniałemu 
chórowi „Piastuny”, który swoimi patriotycznymi 
i staropolskimi pieśniami, wykonywanymi w kostiu-
mach z epoki szlacheckiej, stworzył  klimat dawnej 
Rzeczpospolitej, a wspólny śpiew w miejscach, gdzie 
przetaczała się wielka historia synchronizował nasze 
serca, dając poczucie, że bije jedno zjednoczone 
polskie serce.  Artykuł napisany został w 2019 r. 
 

 Białoruś –  współspadkobierczyni Wielkiego 
Księstwa Litewskiego w Rzeczpospolitej Obojga 
Narodów,  do niedawna dla Polaków terra incognita, 
to kraina nieznana i zapomniana. Położona tuż za 
miedzą, za wschodnią granicą Polski, do której 
samochodem z Warszawy można dojechać w ciągu 
dwóch godzin, zaskakuje paradoksami wynikającymi 
z połączenia sowieckiego skansenu i nowoczesności, 
ale także pięknem przyrody, czystością, dobrymi 
drogami, a przede wszystkim bogactwem dobrze 
zachowanych polskich pamiątek, będących dziedzi-
ctwem wspólnej wielowiekowej historii. Trwa ona 
od momentu zawarcia unii personalnej w Krewie, 
w 1385 roku. To tam wśród pięknej przyrody leżą 
miasta i wsie, w których toczyło się kiedyś polskie 
życie i stoją jeszcze zamki  i  pałace  świadczące  
o wielkiej  historii obu  narodów. Na  ziemi  tej uro-
dziło się, mieszkało i działało wielu znakomitych 
Polaków, w tym przede wszystkim nasz wieszcz Adam 
Mickiewicz urodzony w Zaosiu koło Nowogródka, 
a także Stanisław Moniuszko, Tadeusz Kościuszko, 
Julian  Ursyn  Niemcewicz, Kleofas Ogiński, Romuald 
 

Traugutt, Eliza Orzeszkowa, Sergiusz Piasecki, Wa-
lenty i Melchior Wańkowiczowie, i wielu, wielu 
innych zasłużonych dla naszej historii Polaków. 
Dzisiaj nadal mieszka tam co najmniej 800 tysięcy 
naszych rodaków. 

Zwiedzenie Białorusi i zanurzenie się w pol-
skiej historii umożliwił mi wyjazd w dniach 21 – 28 
sierpnia 2019 r. z chórem „Piastuny” działającym 
przy Ośrodku Działań Społeczno-Kulturalnych „Piast” 
we Wrocławiu, prowadzonym przez stowarzyszenie 
„NON IN SOLO PANE VIDIT HOMO”, na jedną z wielu 
tras artystycznych zespołu, promujących kulturę 
polską za granicą. Tym razem trasa wiodła na 
Białoruś, kierowana zaproszeniem od organizatorów 
czwartej edycji festiwalu kultur – polskiej, 
białoruskiej i żydowskiej, zatytułowanej  „Rakowski 
Fest 2019”, który odbył się 25 sierpnia 2019 r. oraz 
od ks. Jana Puzyny na święto Matki Boskiej Często-
chowskiej, obchodzone 26 sierpnia w Oszmianie 
i odbywające się w ramach XIII „Festynu u Kró-
lowej”. Podążając na festiwal do Rakowa, leżący 
koło Mińska, zatrzymaliśmy się na jeden dzień 
w królewskim mieście Grodno, które od niedawna 
leży w strefie, do której turyści na kilka dni mogą 
wjechać bez wizy. Największą ciekawostką miasta są 
zaskakujące kontrasty, świadczące o powolnych 
zmianach zachodzących w tym kraju. Ulice Marksa 
i Sowiecka sąsiadują z placem szlachcica Tyzen-
hauza, przyjaciela króla Stanisława Poniatowskiego, 
nad zamkiem polskich królów góruje czerwona 
gwiazda, a kilka kroków od otwartego niedawno 
Burger Kinga stoi pomnik Lenina. Grodno 
pielęgnując sowiecką przeszłość stara się także 
eksponować pamiątki z czasów, kiedy było pod 
władzą polskich królów. Gdy w Polsce sprawy bie-
żącej polityki nie idą po myśli części wyborców, czyli 
wg nich źle, często słyszymy powiedzenie - „to 
będzie druga Białoruś”. Wielu  z nich odwiedzając 
Grodno po raz pierwszy może doznać szoku. Miasto 
nie różni się aż tak bardzo od innych miast euro-
pejskich. Półki w sklepach są pełne towarów, ludzie 
są dobrze ubrani i posiadają drogie gadżety, 
a niemal każdy lokal reklamuje się darmowym 
dostępem do wi-fi.  Gdyby nie radzieckie czerwone 
gwiazdy, komunistyczne nazwy ulic, czy pomnik 
Lenina, można by pomyśleć, że jesteśmy w typowym 
kraju centralnej Europy.  
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Grodno - trzecia stolica Polski 
                                      

  

 

Grodno, które jest dzisiaj miastem  
 
obwodowym Białorusi, położonym nad  
 

Grodno położone nad Niemnem i liczące 
niespełna 400 tys. mieszkańców wśród których Polacy 
stanowią ponad 80 tysięcy (więcej niż przed II wojną 
światową!), było niezwykle ważnym, historycznym 
miastem zapisanym w dziejach Polski, dlatego pragnę 
poświęcić mu kilka słów. Nazwa miasta pochodzi 
prawdopodobnie od słowa Gartasa, oznaczającego 
zagrodę dla owiec, związaną z bóstwem Gardu-
nitisem, które miało opiekować się zwierzętami. 
Pierwsza wzmianka pisana pochodzi z latopisów 
ruskich i dotyczy grodu Garodnia, który miał należeć 
do książąt władających Rusią Czarną z siedzibą w  pie-
rwszym drewnianym zamku, o czym po raz pierwszy 
wspomniano w 1128 roku. Leżało na szlaku handlo-
wym na Mazowsze, w związku z czym było ważnym 
centrum handlowym i kulturowym. W XII w. władali 
nim Litwini, a w XIII w. książę halicko włodzimierski 
Daniel Romanowicz. 14 sierpnia 1385 r. na zamku 
w Krewie został zawarty układ polsko-litewski, 
w którym książę litewski Jagiełło obiecał, że ożeni się 
z wybraną na króla Polski Jadwigą, najmłodszą córką 
zmarłego króla polskiego Ludwika Andegaweńskiego, 
przyjmie chrześcijaństwo w obrządku katolickim, 
schrystianizuje  pogańską  część Litwy  oraz  przyłączy  

swe ziemie do Królestwa Polskiego. Pamiętać 
przy tym należy, iż chrzest miał dotyczyć 
Litwinów Żmudzkich, gdyż większość miesz-
kańców Wielkiego Księstwa w jego części 
ruskiej była już ochrzczona w rycie prawo-
sławnym. W zamian za to miał zostać władcą 
Polski i Litwy. Akt został potwierdzony pie-
częciami braci litewskiego księcia: Skirgiełły, 
Korybuta,  Lingwena i Witolda. W lutym 1386 
roku Jagiełło wraz z innymi książętami przybył 
do Krakowa i został ochrzczony przez arcy-
biskupa gnieźnieńskiego Jana Bodzantę. 
Jagiełło otrzymał na chrzcie imię Władysław. 
Wkrótce odbył się jego ślub z Jadwigą, 
a 4 marca koronacja. Przyczyną zawarcia unii 
polsko-litewskiej były częste najazdy krzy-
żaków, nękające pod koniec XIII w. gro-
dzieńszczyznę, dążących do podboju Litwy 

pod pretekstem chrystianizacji, które trwały do bitwy 
pod Grunwaldem w 1410 r. oraz wzrastająca potęga 
ruskiego księcia Dymitra Dońskiego. Układ zawarty  
w Krewie potwierdzony został ponownie  w Horodle 
2 października 1413 r., podczas którego ustalono 
zasady funkcjonowania unii polsko-litewskiej. 

W 1444 r. Kazimierz Jagiellończyk rozszerzył 
prawa miejskie, nadając miastu herb w postaci jelenia 
św. Huberta z krzyżem pomiędzy rogami. Radą miejską 
kierowało na zmianę dwóch burmistrzów: prawo-
sławny i katolicki. Miasto uzyskało także prawo orga-
nizowania trzech tygodniowych jarmarków. Na Starym 
Zamku w Grodnie Kazimierz Jagiellończyk zgodził się 
przyjąć koronę polską od rycerstwa małopolskiego. 
Tam też zmarł w 1492 r. Na zamku mieszkał i zmarł 
w 1483 syn króla Kazimierza – św. Kazimierz.  Miastu 
zasłużył się także król Aleksander Jagiellończyk, który 
nakazał budowę pierwszego stałego mostu przez 
Niemen oraz ustanowił pierwsze fundacje klasztorne 
bernardynów i augustianów. W czasach zarządzania 
dobrami królewskimi przez królową Bonę Sforzę 
przeprowadzono reorganizację miasta oraz nadano 
nowe przywileje handlowe, a w Horodnicy (obecnie 
w granicach miasta) powstała rezydencja królowej 
Bony, w której w wieku XVIII Antoni Tyzenhauz 
stworzył duży ośrodek manufakturowy. W 1558 r. 
miasto posiadało 35 ulic i placów z 700 domami.  
W 1569 r. na sejmie walnym w Lublinie podpisano 
i ratyfikowano  tzw. unię  realną, powołując  państwo 

Panorama Grodna z widokiem na Bazylikę Katedralną 
św. Franciszka Ksawerego. W tle kościół bernardynów 
Znalezienia Krzyża Świętego,  wybudowany w latach 
1602 - 1618 
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zwane później Rzeczpospolitą Obojga Narodów. 
W odróżnieniu od dwóch poprzednich, wiążących oba 
państwa osobą władcy, unia lubelska stworzyła 
państwo z wspólnym monarchą, herbem, sejmem, 
walutą, polityką zagraniczną i obronną, zachowując 
odrębny skarb, urzędy, wojsko i sądownictwo. 
Grodno stało się jednym z ważniejszych miast tamtej 
epoki. Upodobał je sobie szczególnie król Stefan 
Batory, którego panowanie było określane jako „złote 
lata” miasta.  Mieszkał na zamku wiele lat, przyjmował 
w mieście poselstwa, zwoływał w nim radę senatu 
oraz przedsięwziął starania by założyć w mieście kole-
gium jezuickie. Było ono także kwaterą główną króla 
w czasie  wojny polsko-rosyjskiej. Za jego panowania 
zamek przebudowano w stylu renesansowym.  Zmarł 
na zamku w Grodnie 12 grudnia w 1586 roku w prze-
dedniu planowanej kolejnej rozprawy z Moskwą.  

Rozwój miasta trwał nieprzerwanie przez 
następne lata, aż do wybuchu wojny polsko-rosyjskiej 
w 1654 r., podczas  której wojska rosyjskie zajęły 
i zniszczyły Grodno. Odbudową zniszczeń wojennych 
zajął się kanclerz wielki litewski Krzysztof Pac, przy-
wracając zamek na siedzibę Sejmu i Senatu, w którym 
zgodnie z uchwałą Sejmu z 1673 r. odbywały się 
posiedzenia sejmów grodzieńskich. Miasto zyskało 
tytuł trzeciej stolicy Rzeczypospolitej, co spowo-
dowało napływ bogatej magnaterii oraz powstanie 
w okolicach miasta wielu pałaców i dworów szla-
checkich, min. Radziwiłłów, Sapiehów i Ogińskich.  
W 1700 r. ukończono także budowę przy rynku 
kościoła Jezuitów. Obecnie jest to Bazylika Kate-
dralna św. Franciszka Ksawerego, stojąca przy Placu 
Sowieckim (dawniej Batorego). W 1705 r. w mieście 
na Radzie Grodzieńskiej spotkali się król August II 

Mocny i władca Rosji Piotr I Wielki.  W 1708 r. miasto 
zniszczyli Szwedzi i złupiły wojska rosyjskie, po 
przejściu których miasto już nigdy nie odzyskało 
poprzedniej świetności. Zniszczenia podczas kole-
jnych wojen sprawiły, że August III Sas zdecydował się 
na budowę Nowego Zamku (Dolny Zamek), w którym 
odbyły się ostatnie Sejmy Rzeczypospolitej. 

  

 

 

Stary Zamek w Grodnie z czasów Stefana Batorego 

 

 

 

Bazylika Katedralna św. Franciszka Ksawerego 
 stan obecny 

 

 

Zamek Dolny 
w końcu XVIII w. 
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 W latach 1765–1780 podskarbi wielki litewski 
Antoni Tyzenhaus, przyjaciel króla Stanisława Au-
gusta Poniatowskiego, doprowadził do utworzenia 
w mieście wielu manufaktur, fabryk i zakładów. 
Utworzona została Królewska Szkoła Lekarska, przy 
której założono pierwszy polski ogród botaniczny tzw. 
Królewski Ogród Botaniczny, kolegium jezuitów 
zamieniono na szkołę Komisji Edukacji Narodowej, 
powstał pierwszy teatr, zaczęto wydawać „Gazetę 
Grodzieńską” i „Rocznik Gospodarski”. Okres ożywie-
nia gospodarczego nazwany „Holandią kwitnącą” 
przerwany został na skutek rosyjskich knowań 
odebraniem stanowiska Antoniemu Tyzenhausowi 
w 1780 r. W  roku  1784  roku  miasto po raz pierwszy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

odwiedził z zespołem teatralnym Wojciech Bogu-
sławski, ale już w  lipcu 1792 r. miasto zajęły  rosy-
jskie, zmuszając rok później obradujący na Dolnym 
Zamku lufami dział i za pomocą przekupstw i zastra-
szania przeciwnych rozbiorowi posłów sejm gro-
dzieński, do zatwierdzenia II rozbioru Polski. We 
wrześniu 1794 r. na czele wojsk powstańczych 
Grodno zdobył Tadeusz Kościuszko, ale po upadku 
insurekcji kościuszkowskiej miasto ponownie opano-
wali Rosjanie. W dniu 25 listopada 1795 r. na Zamku 
abdykował król Polski, Stanisław August Poniatowski, 
który opuścił miasto w 1797 r. Grodno znalazło się 
w granicach Rosji i poddawane było stopniowej rusy-
fikacji. Likwidowano klasztory i odbierano majątki 
Polakom zaangażowanym w działalność wyzwo-
leńczą. Po upadku Powstania Listopadowego, którego 
główną przyczyną było nieprzestrzeganie przez carów 
Imperium Rosyjskiego postanowień konstytucji 
z 1815 roku, car Michał Romanow powiedział: „Nie 
wiem, czy będzie jeszcze kiedy jaka Polska, ale tego 
jestem pewien, że nie będzie już Polaków”. Bardzo się 
mylił. Drugi wielki zryw niepodległościowy, czyli 
Powstanie Styczniowe, miało charakter wojny 
partyzanckiej o bardzo dużym zasięgu terytorialnym 
i uruchomiło ok. 200 000 ludzi, którzy walczyli w 1200 
bitew i potyczek w obrębie zaboru rosyjskiego oraz 
Królestwa Polskiego. Zakończone klęską spowo-

Nowy Zamek po socrealistycznej przebudowie 
w latach 50-tych XX w. 
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dowało zbrodniczy odwet na jeńcach, ludności 
cywilnej, dobrach polskiej kultury, religii i infra-
struktury. W Grodnie stary zamek został prze-
budowany na koszary rosyjskiej armii. Przebudowano 
także Pałac  Batorego stojący obok kościoła jezuitów, 
upraszczając jego elewacje i  przekształcając wnętrza.  

 W 1920 roku o miasto toczyły się ciężkie walki 
z Armią Czerwoną, która po przegranej bitwie 
o Warszawę wycofała się do Grodna w celu utrzy-
mania obrony wzdłuż rzeki Niemen. Po zażartych 
walkach Grodno zostało we wrześniu przejęte przez 
Polaków, a zwycięstwo to walnie przyczyniło się do 
wygrania całej wojny. Po I wojnie światowej miasto 
znalazło się granicach odrodzonej Polski. Niestety 
wyzwolone miasto nie odzyskało swej dawnej roli, 
stając się jedynie siedzibą powiatu w województwie 
białostockim. Podczas kampanii wrześniowej w roku 
1939 stało się teatrem krwawych i zaciętych walk 
z Sowietami. Wojska polskie zmuszone zostały do 
wycofania się, zadając najeźdźcom w trakcie walk 
ulicznych ciężkie straty w sprzęcie. Postawa obroń-
ców Grodna urosła do rangi symbolu, bowiem w tym 
mieście doszło do najdłuższych walk z sowieckim 
najeźdźcą. Obrońcy stawiali opór przez 3 dni, mimo 
że ogólna dyrektywa Naczelnego Wodza marszałka 
Edwarda Rydza-Śmigłego nakazywała unikać walki 
z nowym agresorem. Obok nielicznych oddziałów 
wojskowych, Grodna broniła również ludność cywilna 
oraz harcerze rekrutujący się z miejscowych szkół 
gimnazjalnych, a wśród nich  13-letni Tadzio Jasiński - 
jeden z najmłodszych cywilnych obrońców miasta. 
Schwytany przez żołnierzy Armii Czerwonej został 
przywiązany do pancerza czołgu w charakterze 
„żywej tarczy”. Wielokrotne rany spowodowały, że 
po ciele chłopca spływała krew, wokół padały kule, 
a on płakał i cicho błagał, że chce do mamy. Odbity 
przez Polaków z powodu odniesionych ran skonał 
w szpitalu 21 września 1939 r. na rękach matki, która 
– jak głoszą przekazy – zdążyła mu powiedzieć: 
„Tadzik, ciesz się! Polska armia wraca! Ułani 
z chorągwiami! Śpiewają!” Spoczywa na Cmentarzu 
Farnym w Grodnie wraz z innym obrońcami miasta. 
Do dziś zachował się tylko jego grób (po latach 
Wrocław nazwał Jego imieniem jeden ze swych 
placów). Chłopców tych gen. Władysław Sikorski 
nazwał Nowymi Orlętami i obiecał miastu Virtuti 
Militari. Za desperacką obronę miasto zapłaciło 
wysoką cenę. W pierwszych dniach okupacji wymor-

dowano ze szczególnym okrucieństwem kilkaset 
niewinnych osób. Sowieci kładli na ziemi obrońców 
Grodna i rozjeżdżali czołgami. Kilkaset osób roz-
strzelano pod miastem, w tym wielu uczniów. Na 
miejskim placu leżał wał zamordowanych ludzi. Do 
dziś nieodkryte są wszystkie groby znajdujące się 
w różnych częściach miasta. W 1941 r. do Grodna 
wkroczyły wojska niemieckie, dokonano ekstermi-
nacji ludności żydowskiej, a po zakończeniu wojny 
w 1945 roku, mimo apeli ludności polskiej, miasto 
przypadło w udziale ZSRR, stając się prowincjonalnym 
miastem sowieckiego imperium. Dziś znajduje się 
w granicach niepodległej Białorusi, ale zamieszkująca 
je mniejszość polska ciągle jest liczna. W świątyniach 
odprawia się jeszcze msze w języku polskim, którym 
do dziś włada jeszcze wielu Białorusinów.  
  Zwiedzanie Grodna, miasta niezwykłego, roz-
poczęliśmy na Starówce spacerem ulicą Zamkową, 
kierując się na Plac Sowiecki gdzie stoi do dziś 
Bazylika Katedralna św. Franciszka Ksawerego oraz 
stojąca obok tzw. Batorówka, dawna tymczasowa 
siedziba Stefana Batorego. Obecnie mieści się tam 
polska szkoła. Z placem tym łączy się ul. Stefana Bato-
rego, ale także ulice Marksa i Kirowa. Z Placu Sowiec-
kiego udaliśmy się do leżącego naprzeciw bazyliki 
niewielkiego parku, w którym stoi pomnik upamię-
tniający barbarzyńskie wyburzenie przez sowietów 
w latach 60-tych Fary Witoldowej, czyli kościoła pw. 
Najświętszej Maryi Panny, zwanej powszechnie 
kościołem Matki Bożej, ufundowanej przez Wielkiego 
Księcia Litewskiego Witolda w 1392 r. 

 

 

Kościół św. Franciszka Ksawerego i pałac Stefana 
Batorego w  XIX  wieku. Rysunek  Napoleona Ordy 
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 W trakcie dalszego zwiedzania przeszliśmy  ul. 
Sowiecką (dawniej Dominikańską), będącą obecnie 
głównym deptakiem miejskim. Znajdują się tu sklepy, 
banki oraz wiele restauracji i knajpek. Zabudowana 
historycznymi kamienicami i zadbana, jest cennym 
urozmaiceniem przestrzeni miejskiej miasta. Kończąc 
spacer ul. Sowiecką skręciliśmy w ulicę Elizy Orzesz-
kowej, przy której stoi jej pomnik, dłuta rzeźbiarza 
Romualda Zerycha, ustawiony w 1929 r. i ukrywany 
przez Polaków w czasie II wojny światowej. Ponownie 
ustawiono go w 1949 r. na skwerze niedaleko domu 
pisarki.                

Eliza Orzeszkowa była jedną z najznamie-
nitszych mieszkanek Grodna, autorką wielu dzieł, 
znaną głównie z powieści „Nad Niemnem”, a poprzez 
działalność społeczną i charytatywną bardzo dla 
miasta zasłużoną. Na cześć pisarki ulicę, przy której 
mieszkała, nazwano jej imieniem. Dziś w jej domu 
mieści się muzeum poświęcone pisarce, w którym 
można posłuchać przewodnika mówiącego po polsku 
i zobaczyć oryginalne pamiątki związane z jej życiem. 
Czasy, w których żyła, były bardzo burzliwe i miały 
ogromny wpływ na jej życie, i twórczość. Jednym 
z najistotniejszych było Powstanie Styczniowe, pod-
czas którego udzielała pomocy przywódcy powstania 
Romualdowi Trauguttowi,  jednemu z późniejszych 
bohaterów jej utworów. Powstanie wpłynęło także 
na życie pisarki, ponieważ za pomoc Trauguttowi 
została urzędowo wydziedziczona, a jej pierwszy mąż 
trafił na zesłanie. Eliza Orzeszkowa była jedną z naj-
wybitniejszych powieściopisarek w okresie polskiego 
pozytywizmu, nominowanej do Nagrody Nobla 
w dziedzinie literatury. Zmarła w 1910 roku w Gro-
dnie i została pochowana na Cmentarzu Farnym.  
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Pomnik oraz muzeum  Elizy Orzeszkowej  
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Relację z tej pięknej wyprawy pisałam we 
wrześniu, w którym obchodzimy rocznice zwycię-
skich walk stoczonych w rejonie Grodna w bitwie nad 
Niemnem w 1920 r., miesiącu odzyskania tych ziem 
dla Polski, oraz w tragicznym wrześniu 1939 r., 
w którym je utraciliśmy, ale mam poczucie, że miasto 
to zostało w jakiś sposób dla Polski ocalone. Dziś już 
nie nasze, ale jak zawsze piękne i ciągle pamiętające  
czasy, gdy do Polski przynależało. Leżące na ziemi 
przesiąkniętej polską krwią przywitało nas słoneczną 
pogodą, sympatią jego mieszkańców i przyjemnym 
uczuciem, że jesteśmy u siebie. Po mieście oprowa-
dzał nas posługując się wzruszającą kresową pol-
szczyzną miejscowy przewodnik. W trakcie oglądania 
zabytków mogliśmy wielokrotnie podziwiać pięknie 
wijący się Niemen, otoczony zielonymi wzgórzami, 
napić się znakomitego piwa z Lidy lub aromatycznej 
kawy oraz obejrzeć panoramę miasta z dachu cen-
trum handlowego. Niestety jeden dzień na zwiedza-
nie Grodna to za mało. Aby dobrze poznać to miasto 
i jego historię trzeba przyjechać tu jeszcze nie raz. 
Ten piękny dzień zakończyliśmy wyjazdem do 
Bohatyrowicz na symboliczną mogiłę Jana i Cecylii, 
znaną z powieści E. Orzeszkowej „Nad Niemnem” 
oraz na zbiorowy grób bezimiennych powstańców 
styczniowych, znajdujący się w lesie, gdzie toczyły się 
zacięte walki z wojskami carskiego zaborcy. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Rzymskokatolicki cmentarz farny założony w 1792 r.,  
gdzie spoczywa E. Orzeszkowa,  T. Jasiński oraz żołnierze 
polscy polegli w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 r. 

 

Grób powstańców styczniowych i symboliczna mogiła Jana i Cecylii  
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 Drugi dzień naszych białoruskich peregrynacji 
przeznaczony był na zwiedzanie muzeum Czesława 
Wydrzyckiego  Niemena w Wasyliszkach Starych, mie-
szczącym się w rodzinnym domu piosenkarza i kom-
pozytora, wybudowanym sto lat temu przez jego 
dziadka. Muzeum to powstało głównie dzięki Biało-
rusinom i Polakom, miłośnikom talentu Czesława 
Niemena, w ramach współpracy polsko-białoruskiej 
i pod patronatem polskiego Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego. Otwarcie muzeum i od-
słonięcie pamiątkowej tablicy na budynku odbyło się 
w 2011 roku. W tym domu artysta się urodził i mie-
szkał do 1958 roku, w którym to wraz z ostatnią falą 
repatriacji, jako 19-latek, wyjechał wraz z rodziną do 

Polski. Główną częścią muzeum są zbiory poświęcone 
twórczości Czesława Niemena, archiwalne zdjęcia, 
portrety namalowane przez różnych artystów, płyty, 
nagrania, książki oraz przedmioty używane w czasach 
jego młodości. Pan Uładzimir Sieniuta, który kieruje 
muzeum i jest jednym z jego twórców powiedział 
nam, że: "Czesław Niemen był wielkim Polakiem, ale 
dla nas w Wasyliszkach pozostanie człowiekiem 
z naszych stron”. Artysta z dumą mówił o rodzinnej 
wsi, nie wstydził się swojego pochodzenia i starał się 
ją odwiedzać nawet w najbardziej niesprzyjających 
takim odwiedzinom czasach komunizmu w  ZSRR. 
Dzięki niemu świat wie, że na świecie istnieje 
wioseczka Wasyliszki Stare. Zabudowana maleńkimi, 
drewnianymi domkami, nad którymi góruje muro-
wany kościół parafialny pw. św. Piotra i Pawła, a ich  
mieszkańcy do dnia dzisiejszego, to w większości 
Polacy. Dziś muzeum jest oblegane przez turystów 
z całego świata, w tym przede wszystkim z Polski 
i z roku na rok jest ich więcej. Opiekun muzeum, pan 
Sieniuta ma dla odwiedzających strawę duchową 
w postaci wspaniałego wykładu o Czesławie Nieme-
nie, a dla ciała małe kanapeczki ze słoninką i sałatą, 

deser w postaci świeżych ogórków z miodem oraz  
jabłek z ogrodu  Wydrzyckich. Jak mawia, w czasie tych 
wizyt wszyscy zdobywamy wiedzę o wspaniałym 
człowieku, wspomninamy go, rozmawiamy o nim, 
a czasem płaczemy.  

 

 
 

Wasyliszki Stare 

 

Dom rodzinny Czesława Niemena i kościół św. Jana Chrzciciela 
w Wasyliszkach Starych, w którym znajduje się pamiątkowa 
tablica poświęcona piosenkarzowi. 
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Epitafium dla 
Tadzia 

 

Elżbieta 
Niewolska 

 
Kochany Tadziu. 

Kilka lat temu wyz-
naczyłeś mnie do 
zaszczytnego obo-
wiązku napisania 
ostatniego słowa, 
gdy nadejdzie czas 
Twojego pożegnania 
z doczesnym życiem. 
Zgodziłam się, choć 
ta prośba bardzo 
mnie  zaskoczyła. Nie 
mogłam wyobrazić 
sobie przyszłości 
i świata bez Ciebie. 
Dziś ze smutkiem 
i bólem serca wywią-
zuję się z tego przyrzeczenia, wiedząc, że te kilka słów 
nie jest w stanie oddać prawdy o Tobie. Od wielu lat 
byłeś członkiem OOT, wspierałeś go finansowo, w ZT 
drukowałeś swoje wspomnienia i wiersze, tworzyłeś 
razem z nami wspaniałą tłumacką rodzinę, której 
celem jest przywracanie pamięci o utraconych 
ziemiach II RP. Jak wielu Twoich kolegów, przyjaciół 
i znajomych doświadczyłeś okrucieństw wojny i poz-
nałeś gorzki smak poniewierki, związany z utratą 
rodzinnego domu. W jednym ze swoich wspomnień 
napisałeś, że jest takie miasto i miejsce na ziemi, 
gdzie rosną drzewa i stoją kamienie twego dzieciń-
stwa, które sprawiają, że gdy wracasz myślami 
w tamte strony coś cię nosi, szarpie i podnieca, przy-
nosząc niepohamowane pragnienie powrotu. Twoje 
rodzinne strony to dwa małe miasteczka i wioska 
w dawnym woj. stanisławowskim - Tłumacz, Niżniów 
i Pałahicze. Ta ukochana ziemia, która obecnie do nas 
nie należy i jest już tylko "zagranicą" pozostała 
w Twoim sercu i pamięci na zawsze. Przeżyłeś tam 
zaledwie 12 lat swojego życia wśród których były 
chwile piękne i szczęśliwe, ale także wojenne, smutne 
i dramatyczne. Nie dane Ci było dorastać w kraju 
dzieciństwa, poznawać go i czerpać radość z piękna 
natury swojej małej Ojczyzny.  

 

 Powszechnie uważa się, że nie ma ludzi nieza-
stąpionych, ale to nie jest prawdą. Tak, jak każdy 
z nas, byłeś jedyną i niepowtarzalną osobą, wspa-
niałym, mądrym i delikatnym człowiekiem, duszą 
i sercem naszych wieloletnich tłumackich zjazdów, 
opłatków, pielgrzymek do tłumackiej św. Anny w Sie-
dlakowicach i wyjazdów w strony Twojego dzie-
ciństwa. Wszystkie chwile spędzone w Twoim towa-
rzystwie zapamiętamy na zawsze. Twoje subtelne 
i inteligentne poczucie humoru sprawiało, że 
z utęsknieniem czekaliśmy zawsze na snute przez 
Ciebie opowieści. Te prawdziwe pochodzące z Two-
jego życia i te wymyślone, w opowiadaniu których 
byłeś mistrzem. Ofiarowując nam cząstkę swojego 
życia, zapisałeś się w naszej pamięci na zawsze. 
Dziękujemy za Twój śpiew, za przetańczone z Tobą 
tanga i walce, za niekończące się wspomnienia, 
rozmowy i zacięte dyskusje o świecie współczesnym. 
Śmierć nie jest końcem naszego istnienia Tadziu. 
Niech dobry Bóg weźmie Cię w swoje ramiona 
i poprowadzi po zielonych pastwiskach nieba do 
ziemi przodków. Będzie nam Ciebie bardzo 
brakowało.  

 

Spoczywaj w pokoju kochany Tadźku. 
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                                                                         Spis treści                                                                        Strona     
 

1 "Magdalena i Władysław Dolaisowie - Andrzej Kozubowski i Elżbieta Niewolska    1 

2 "Stefan Moysa Rosochacki" - Elżbieta Niewolska    3 

3 "Obóz  Choceń w Czechach" - Krzysztof Struziak    4 

4 "Wojna nie ominęła Tłumacza" - Elżbieta Niewolska   11 

5 "Nad Niemnem" - Elżbieta Niewolska   15 

6 "Epitafium dla Tadia" - Elżbieta Niewolska   23 

7 Nekrologi, ogłoszenia, spis treści   24. 

8 Okładka, str. 1 -  Marian Dolais  

9 Okładka, str. 2 - Połów ryb w stawie i dożynki u Dolaisów  

10 Okładka, str. 3 - Opłatek tłumacki  

11 Okładka, str. 4 - W ogrodzie u Dolaisów  
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Janina Kwok z domu Fassa 

      ur. 01.09.1933 r. w Oknianach 

      zm. 09.04.2021 r. w Lubinie 

 

 

Tadeusz Bodniak 

ur. 20.12.1932 r. w Pałahiczach 

zm. 21.03.2021 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. 
 

Wyrazy głębokiego współczucia pogrążonym w żałobie Rodzinom składa Zarząd OOT  

oraz   

Redakcja Zeszytów Tłumackich. 

 

Odeszli 
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Skromny i smutny nasz tegoroczny Opłatek. Na scenie było więcej artystów, niż nas i tylko przepiękny 
koncert kolęd  w  wykonaniu  artystów Opery Wrocławskiej - rodziny Zawartków, ten smutek na chwilę 
rozproszył. Niewykluczone, że jest to nasz Opłatek ostatni. 
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W  ogrodzie u Magdaleny  Dolaisowej. Od  lewej: Halszka  Dolaisówna, małżeństwo Mokrzyckich 
i pani Magdalena z psem. 


