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 Andrzej Krajniak, Maria Zajączkowska

OKRUCHY PAMIĘCI
O ŻYCIU RODZINY TYLISZCZAKÓW Z JASTRZĘBIKA

Moją Łemkowynę przysypało śniegiem
niespodzianie z nocy

że ani wiatr nie zadzwonił
do okien dzwonnicy

ani ptak nie zaskrzeczał
czarny

I dlatego
czarno-biała cerkiew

chata i młyn rozebrane
w czterdziestym siódmym…

             Władysław Graban, Refleksja,
             z tomu Na kołpaku gór 

Muszyna, moje rodzinne, ukochane i magiczne miasto, sięgające korzeniami daleko 
w przeszłość, dumna ze swej historii nieprzerwanie dokumentowanej od początków 
XIII wieku i wyjątkowego statusu „państwa muszyńskiego”. Miasto na pograniczu 
polsko-węgiersko-słowackim, otwarte dla przybyszów, handlujące z sąsiednimi krajami  
i przyciągające artystów. To kochane miasto jest miejscem zaczarowanym, urzekającym 
pięknem przyrody, serdecznych ludzi i poezją kryjącą się w każdym zakamarku. Muszyna, 
moje miasto, ma też swoje tajemnice.

O jednej z „nowych” tajemnic słów kilka. Do gminy Muszyna należy wieś Jastrzębik, 
najbardziej tajemnicze miejsce w gminie. W różnych opracowaniach, opisach i badaniach 
pojawiają się materiały o Muszynie i wszystkich okolicznych miejscowościach, tylko nie 
o Jastrzębiku. Oczywiście ma to swoje uzasadnienie w tym, że wieś była mała, biedna  
i do historii Muszyny nie wniosła spektakularnych wydarzeń.

Warto jednak prześledzić dzieje tego miejsca. Nie dysponuję archiwaliami i nie chcę 
sięgać w daleką przeszłość, chciałabym tylko rzucić maleńkie światełko na niedawne 
dzieje tej wsi, a szczególnie osób z nią związanych. Będą to okruchy wspomnień, 
refleksje ludzi, którzy wywodzą się z Jastrzębika, a dzisiaj usiłują odpowiedzieć na 
pytanie: skąd nasz ród? Osobiście jestem tylko kronikarzem, dlatego nie będzie to opis,  
a cytowanie osób spotkanych na portalu internetowym „nasza–klasa”. Postaram się 
rzetelnie przedstawić ich refleksje. Może znajdzie się ktoś, kto uzupełni je relacjami  
z badań.

Jastrzębik, wieś położona nad potokiem o tej samej nazwie. Lokowana na prawie 
wołoskim w 1577 roku przez bpa Piotra Myszkowskiego, przywilejem nadanym Piotrowi 
Tyliszczakowi z Krynicy.
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Tyle mówi strona internetowa Miasta i Gminy Muszyna. W informacji na stronie 
znajduje się zapis o powstaniu cerkwi, ale w notce tej nie ma historii ludzi, którzy tam 
mieszkają. Nic o mieszkańcach i ich dziejach… A to dzięki nim i dla nich ta cerkiew 
powstała i dotrwała do naszych czasów. Ci cisi mieszkańcy Jastrzębika nie doczekali się 
nawet wspomnienia o tym, co się z nimi stało. 

W opracowaniu Władysława Buszka Rody muszyńskie w roku 1807 pojawia się ród 
Tyliszczaków. Skąd się w Muszynie pojawiła ta rodzina i co łączy Piotra Tyliszczaka 
żyjącego w XVI wieku z tymi, którzy mieszkają w Muszynie do dzisiaj? W wielu  
artykułach publikowanych w „Almanachu Muszyny” można znaleźć wzmianki o tym, 
że mieszkańcy okolicznych wiosek zamieszkiwali w Muszynie i polonizowali się.  
W „Almanachu Muszyny” z 2008 roku Kazimierz Przyboś pisze:
Z księgi przyjęć do prawa miejskiego wynika, że do Muszyny (poza „rodzicami muszyńskimi”) 
najwięcej było z klucza muszyńskiego, 7 z miejskiego Tylicza i 43 z pobliskich wsi…� 

W podobnym duchu wypowiada się Witt Kmietowicz w „Almanachu Muszyny”  
z roku 2005:
 Mniej odrębności występowało w stosunkach z greckokatolicką czy prawosławną ludnością, 
zamieszkałą w okolicznych wioskach. Zdarzało się nawet dość często, że Rusini (Rusnacy), 
nazwani potem Łemkami, osiedlali się w Muszynie i szybko polonizowali. Awansowali spo-
łecznie, sięgając po funkcje rajców, a nawet burmistrzów…�

W tej sytuacji nie może dziwić, że wśród muszyńskich rodów pojawiają się Tylisz-
czakowie. A co działo się w Jastrzębiku – mateczniku Tyliszczaków?

Nie mam możliwości prześledzenia losów Piotra Tyliszczaka i jego rodziny, ani 
weryfikacji ruchów ludności z wykorzystaniem archiwaliów. Można jednak przytoczyć 
wspomnienia tych, którzy tam żyli do 1947 roku. Niestety, nie będą to relacje z pierwszej 
ręki. Ci, którzy tam się urodzili i mieszkali, są już ludźmi wiekowymi, rozproszonymi 
po Polsce i świecie. Konieczność milczenia przez lata PRL-u nie sprzyja wylewności. 
To ich dzieci i wnuki szukają odpowiedzi na pytanie o swoje korzenie. To oni będą 
rzeczywistymi autorami relacji. Oddajmy głos Andrzejowi Krajniakowi, synowi Wac-
ława Krajniaka, wywiezionego w wieku kilkunastu lat z Jastrzębika, i wnuka Anastazji  
z Tyliszczaków.

Oto jego relacja:

Jastrzębik

Ludzie
Wieś była czysto łemkowska. Nie mieszkała tu żadna polska rodzina. Na 118 domów 

była tylko jedna rodzina żydowska i jedna cygańska. Żydzi mieli jakiś sklepik, a także 
zajmowali się skupem od chłopów bydła oraz jego sprzedażą w mieście. Mieli również 
swoje dwie krowy, chociaż nie posiadali ziemi. Cyganie też byli typowi, czyli bieda  

1 Kazimierz Przyboś, Księga przyjęć do miasta Muszyny, „Almanach Muszyny” 2008, s. 33–42
2 Witt Kmietowicz, Muszyńscy mieszczanie, „Almanach Muszyny”2005, s. 29–41.
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z nędzą. Grali na weselach i innych uroczystościach – dwóch na skrzypcach, a jeden na 
basach. Ponadto zajmowali się kowalstwem. Jednak podstawowe źródło ich utrzymania 
stanowiło chodzenie „po prośbie”. Kiedy stara Cyganka przychodziła do gospodarza, to 
mówiła, że nie chce masła ani sera, bo wie, że sami tego nie mają, ale prosi chociaż o parę 
kartofli. Ludzie, mimo że sami byli biedni, jednak dawali. Dzielili się tym, co mieli.

A co z Tyliszczakami?
W relacjach mieszkańców pojawia się opinia, że pochodząc z Jastrzębika nie moż-

na było nie mieć związków z Tyliszczakami. Wedle ich oceny można śmiało założyć,  
iż połowę mieszkańców wsi stanowili Tyliszczakowie. Ponieważ było ich wielu, dla 
rozróżnienia nadawano im przydomki: Paraniczyn, Z Horboka, Staroho Wita, Z Hory 
Kościowy, Wasko – Wania, Feciowy, Mikołajciowy, Demczyszyn, Łukaczkowy, Andri-
jowy itp. Niektóre przydomki pochodzą od imion, niektóre od położenia gospodarstwa 
we wsi, funkcji urzędowej, na przykład Paraniczyn pochodzi od słowa paradny, hono-
rowy, elegancki. W społeczności Jastrzębika znana była legenda mówiąca, że nazwisko 
Tyliszczak otrzymał ten, który przybył na „tyliszce”, czyli przedniej części wozu.

Zajęcia
Podstawą egzystencji mieszkańców była praca na roli. Każdy próbował wyżyć z tego 

kawałka ziemi, jaki posiadał. Dokładnie to z kawałków, kawałeczków, nawet kilkunastu. 
Rozdrobnienie ziemi było ogromne, pola stanowiły mozaikę paseczków i skrawków. 
Zwiększająca się liczba mieszkańców wymagała pozyskiwania coraz większej powierzch-
ni ziemi uprawnej. Karczowano więc lasy, aby zdobyć dodatkowy kawałek pola, coraz 
dalej od domu, coraz wyżej w górach. Praca toczyła się w zgodzie z odwiecznym rytmem 
natury i zmianami pór roku. W zasadzie rytm pracy od wieków się nie zmieniał. Ludzki 
wysiłek wspomagała siła zwierząt i prostych, głównie drewnianych narzędzi. Od wiosny 
do jesieni zajęcia skupiały się na pracy na roli; to decydowało o tym, czy uda się zebrać 
tyle plonów, by zapewnić spokojne przetrwanie do nowych zbiorów. W zimie następowała 
zmiana, wykonywano prace koło domu. Mężczyźni młócili cepami zboże, złożone po 
żniwach w stodole.  Na środku stodoły znajdowało się ubite miejsce – boisko (klepisko). 
Młócono tyle snopków, ile ziarna było potrzebne na mąkę, a słomy do wykarmienia bydła. 
Co zamożniejsi gospodarze mieli już młockarnie (austriackie). Młockarnie napędzane 
były korbami przez czterech chłopów, tylko nieliczni mieli kierat.

Ze zbóż siano jedynie owies i trochę jęczmienia, jako płodozmian po „hrulach” 
(ziemniakach). Z jęczmienia robiono mąkę; w zasadzie to był śrut, czyli mąka z otrębami. 
Worek jęczmienia wieziono lub ciągniono na saniach do młyna, który jeden z Tyliszcza-
ków miał Pod Jasieńczykiem. Młyn był napędzany wodą z potoku.

Uprawiano też len, wykorzystywany do produkcji płótna. Wyrób płótna z lnu był 
długotrwały i pracochłonny. O tym, jakiego ten proces wymagał wkładu pracy, może 
świadczyć słowo „soroczka”, czyli koszula. Podobno pochodzi ono od słowa „sorok” 
(czterdzieści), oznaczając czterdzieści czynności, jakie trzeba było wykonać, aby z lnu 
zrobić koszulę. Proces przygotowania lnu rozpoczynał się od ręcznego oberwania główek 
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z siemieniem. Potem lnianą słomę wielokrotnie roszono i suszono. Następnie, używając 
odpowiednich narzędzi, poddawano tę słomę łamaniu (międleniu), gładzeniu i czesaniu, 
by w końcu uprząść z niej nici. Z tych lnianych nici na krosnach tkano płótno.

Wszystkie narzędzia do obróbki lnu były drewniane i wykonywane przez miejscowych 
„majstrów”. Jedynym urządzeniem lub podzespołem, jaki kupowano, była „naczalnicia”. 
Kupowano ją w Łodzi. Zamówienia dla mieszkańców wsi pisał mój dziadek, Atanazy 
(Aftan) Binczarowski (rocznik 1894), który należał do nielicznego grona osób umieją-
cych czytać i pisać. 

Tak więc niektórzy, oprócz prac w polu, zajmowali się wytwarzaniem potrzebnych 
ludziom narzędzi i urządzeń. We wsi był kowal, robiący lemiesze do pługów, osie i obręcze 
do drewnianych wozów; był także młynarz, a kilka osób specjalizowało się w szyciu.

Najbiedniejsza młodzież szła na służbę do zamożniejszych gospodarzy. Taki sługa 
zamieszkiwał u swego gazdy od wiosny do jesieni. Jako zapłatę otrzymywał mieszkanie 
i wyżywienie, a na koniec służby dostawał ubranie.

Koni we wsi było niewiele. W polu używano byków, a nawet krów.

Szkoła
W Jastrzębiku rodziny były wielodzietne. Rodzinę posiadającą pięcioro do dziesię-

ciorga dzieci można uznać za typową. Przy 118 domach był więc Jastrzębik całkiem 
ludną wsią. Było też wiele dzieci w wieku szkolnym. We wsi działała szkoła z jednym 
nauczycielem. Przed wojną w szkole pracował Polak, Kazimierz Płachta, a czasie  
II wojny światowej młoda nauczycielka łemkowska z Uhrynia, Olha Witiak. Nauczyciel 
to był „człowiek instytucja”, nie tylko uczył, ale również sprzątał szkołę, palił w pie-
cach itd. Klasy trzecia i czwarta przychodziły na rano, a w południe pierwsza i druga. 
Najciekawszy był system nauczania. Do pierwszej i drugiej klasy chodziło się rok, do 
trzeciej dwa lata, a do czwartej 3 lata. Przy czym co roku przerabiano ten sam materiał. 
Chodziło się więc do szkoły siedem lat, a kończyło cztery klasy. 

Jak w jednej klasie mogły się pomieścić wszystkie dzieci?
Smutna prawda jest taka, że nie wszystkie uczęszczały do szkoły, a te, które się tam 

uczyły, opuszczały wiele dni, by pomagać rodzicom.     

Święta
Mieszkańcy Jastrzębika należeli do kościoła greckokatolickiego i według liturgii tego 

wyznania  obchodzili swoje wszystkie święta.
Święta, zarówno Bożego Narodzenia (Riztwa), jak i Wielkanoc (Wełykoden), trwały 

trzy dni. W cerkwi w Jastrzębiku nabożeństwo odprawiane było dopiero trzeciego dnia, 
ponieważ ksiądz pierwszego dnia odprawiał nabożeństwo w cerkwi parafialnej w Zło-
ckiem, drugiego w Szczawiku, a dopiero trzeciego dnia przychodziła kolej na Jastrzębik. 
Księdza przywożono saniami lub wozem zaprzężonym w konie. Za jego sprowadzenie 
odpowiadali kolejni mieszkańcy; jeżeli nie mieli konia, to wynajmowali sąsiada z koń-
mi. W dniu wigilii wyrąbywano w potoku przeręblę. Przed samą wigilią młodzi biegali  
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„na bosaka” po śniegu do potoku, wchodzili do wody, by się wykąpać i szybko wracali 
do domów. Zmarznięte nogi owijano onucami i ubierano kierpce. W Wielki Piątek,  
w czasie procesji, wszyscy chłopcy stukali drewnianymi klapkami (kołatkami), czyniąc 
wiele hałasu. Z kolei w Wielką Sobotę chłopcy podczas procesji używali dzwonków. 
Często tych samych, które na co dzień nosiły pasące się krowy lub owce. Świąt było 
dużo; takie jak np. Świętego Jana czy Świętych Piotra i Pawła. Były to ważne święta 
cerkiewne, pobożnie obchodzone przez wszystkich.

Rozrywki
Latem wszyscy zajęci byli robotami polowymi, ale również w tym okresie odbywały 

się zabawy taneczne. Zimą było mniej pracy i wówczas więcej czasu poświęcano na 
rozrywki. Wśród młodzieży bardzo popularne były zimowe spotkania wieczorne, tzw. 
„Weczyrky”. We wsi było kilka domów, w których gospodarze chętnie gościli młodych. 
Panny zajmowały się przędzeniem wełny lub lnu, a kawalerowie dotrzymywali im towa-
rzystwa, starając się wszystkich zabawić. Pod koniec zimy, na jej pożegnanie, organizo-
wano większą zabawę „Łamanczak”. Było to symboliczne łamanie „kudeli” (kądzieli),  
na których dziewczęta przędły przez całą zimę.

Relacje z mieszkańcami Muszyny
Przed II wojną światową stosunki między mieszkańcami Jastrzębika i Muszyny 

były bardzo dobre. Nie było żadnych sporów, nienawiści, potyczek ani agresji. Ludzie  
z Jastrzębika nosili do Muszyny mleko i jego przetwory, wozili drzewo, chodzili je ciąć 
i rąbać, niektórzy młodzi służyli w zamożniejszych rodzinach muszyńskich. Oczywiście 
wszyscy zdawali sobie sprawę z wzajemnej odrębności, nie przeszkadzało to jednak 
żyć w całkowitej zgodzie, czy wręcz symbiozie. Może o tym świadczyć historia, która 
przydarzyła się mojemu ojcu (jednemu z dawnych mieszkańców Jastrzębika). W 1970 
roku, gdy mógł już tutaj przyjechać, po raz pierwszy od wysiedlenia, wybrał się odwie-
dzić rodzinne strony, zabierając ze sobą trójkę młodych, urodzonych już na ziemiach 
zachodnich członków rodziny. Wynajęli w Muszynie na kilka dni pokoje.  Starsza pani, 
właścicielka, poprosiła o dowód, ponieważ musiała przybyszów zameldować. Kiedy 
zobaczyła, że tato jest urodzony w Jastrzębiku, nie mogła się nacieszyć i nachwalić, jak 
im się dobrze żyło z Łemkami, jacy to dobrzy ludzie. 

 Wysiedlenie
Wysiedlenie wszystkich Łemków przebiegało w dwóch fazach. Pierwsza miała 

miejsce zaraz po wkroczeniu Armii Czerwonej do Krynicy (21 stycznia 1945 roku). 
Rozpoczęła się ostra nagonka i propaganda nakłaniająca Łemków do przenoszenia się 
na Ukrainę. Zachęcano ich obietnicami dobrobytu po osiedleniu się na Ukrainie, rów-
nocześnie straszono zapowiedzią prześladowań, jakie ich mogą spotkać, gdy zostaną. 
W efekcie akcji propagandowej i zastraszania 2/3 mieszkańców Jastrzębika wyjecha-
ło na Ukrainę. W większości zostali oni osadzeni we wsi Dobrowody, w powiecie  
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Monastyriska, w województwie iwanofrankowskim3. Z niektórych wsi, jak na przykład  
ze Złockiego, wyjechali prawie wszyscy mieszkańcy. Zdarzały się i takie przypadki, że 
ludzie w ostatnim momencie rezygnowali z wyjazdu. Mój dziadek, Aftan Binczarow-
ski, był już z całą rodziną i dobytkiem pod Grybowem i w ostatniej chwili się rozmyślił  
i wrócił do Jastrzębika.

Te wyjazdy nie były w pełni przymusowe, ale na pewno nie można ich nazwać cał-
kiem dobrowolnymi. Na Ukrainie zgotowano tym ludziom straszny los. Mój tato, będąc 
na Ukrainie w latach 70., dowiedział się prawdy o ich życiu. Po przyjeździe wszystkich 
zapędzono do kołchozów. Wkrótce zajrzał im w oczy taki głód, że musieli jeść pokrzywy 
i lebiodę. Kiedy mój wujek w latach 60. przyjechał do Polski i zobaczył nasze gospo-
darstwo rolne i zapasy zboża, rozpłakał się.

Drugi etap przesiedleń nastąpił w 1947 roku. Ludzie byli informowani wcześniej, 
że będą wywiezieni. Ciągle docierały do nich przerażające wieści o kolejnych wsiach, 
jakie codziennie są wysiedlane. Mimo to ciągle nie wierzyli, że taka krzywda może ich 
spotkać. Mama mówiła, że jeszcze dzień przed wywozem poszła z babcią na pole plewić 
kartofle.

7 lipca 1947 roku przyszło wojsko i po dwóch godzinach ludzie musieli opuścić swoje 
domy i odwieczne ziemie. Szli pieszo, a dobytek – tyle ile się zmieściło, a ile zdołali 
zabrać – wieźli wozami. Razem z Jastrzębikiem wysiedlono resztę ludzi ze Złockiego, 
a także Cyganów. Pierwszą noc wysiedleńcy spędzili w Hucie (za Krzyżówką). Spali 
na wozach, pod gołym niebem. Drugiego dnia dotarli do Florynki. Wszystkie mijane 
po drodze wsie (Berest, Polany, Florynka, Binczarowa) były już opuszczone, sprawiały 
koszmarne wrażenie. Czasami zajrzano do jakiegoś domu. W jednym z takich domów 
moi dziadkowie znaleźli święte obrazy, które do dzisiaj mam w pamięci. Trzeciego dnia 
dotarli na stację kolejową w Grybowie. Uformowano jeden długi pociąg, ciągniony 
przez dwie lokomotywy. Do każdego wagonu – węglarki, bez dachu, ładowano trzy ro-
dziny.  Zdesperowani ludzie zadaszenie robili z drabin i wozów. W dniu 15 lipca dotarli 
do Sulęcina w obecnym województwie lubuskim, i w tym powiecie zostali rozsiedleni. 
Władze stosowały zasadę: w jednej miejscowości nie mogło się osiedlić więcej niż 
trzy rodziny, a także nie można się było osiedlać w miejscowościach leżących bliżej 
niż 50 km od granicy i 30 km od morza. Moi rodzice trafili do Sieniawy i Lubniewic. 
Niektórzy mieli mniej szczęścia, osiedlono ich w innych miejscowościach powiatu,  
z których po dwu latach (w 1949 roku) ich wysiedlono, zabierając gospodarstwa pod 
poligon. Zostali przesiedleni do Sulęcina; stąd Sulęcin stał się jednym z nowych centrów 
rodu Tyliszczaków. Mieszkańcy Jastrzębika znaleźli się w takich miejscowościach, jak: 
Łagów, Torzym, Poźrzadło, Gronów, Trześniówek, Malutków, Sieniawa, Wielowieś, 
Trzemeszno Lubuskie, Lubniewice. 

Fakt wysiedlenia w połowie lipca był wyjątkowo bolesny, ponieważ wszystkie plony 
pozostały na polach. Z początku rodzina taty została przydzielona do PGR–u (wówczas 
mówiono „majątku”) w Sieniawie. Niestety, nie potrafili się jednak w żaden sposób 

3 Iwano-frankowsk (Stanisławów) – miasto obwodowe w zachodniej części Ukrainy.
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zaadaptować. Po 2 miesiącach pozwolono im szukać sobie osobnego domu z ziemią 
(gospodarstwa). Znaleźli takie w sąsiednim Zarzyniu. W tym czasie, po dwóch latach 
od zakończenia wojny, wolne pozostały tylko zniszczone i zdewastowane domy. Domy 
w lepszym stanie zostały wcześniej zajęte przez osadników z centralnej Polski i Kresów 
Wschodnich. Dla Łemków pozostały tylko rozpadające się budynki.

Tęsknota za dawnym, na zawsze utra-
conym życiem była ogromna. Stąd też na 
każdym kroku starano się nawiązać kontak-
ty z innymi wysiedlonymi mieszkańcami 
Łemkowszczyzny. Czasami, by spotkać 
„Swoich”, czyli towarzyszy wspólnej niedoli, 
pokonywano wiele kilometrów piechotą. 
Wysiedlenie nie było jedyną krzywdą, jaka 
spotkała Łemków. Część młodych mężczyzn 
musiała odsłużyć wojsko w batalionach 
górniczych, jako przymusowi górnicy. Mój 
tato właśnie tak odbył służbę wojskową –  
w kopalni. Dwa lata wykonywał najcięższe 
i najniebezpieczniejsze prace pod ziemią. 
Nigdy nie powiedziano mu wprost, za co go 
na tę robotę skazano. Jednak, sądząc po ilo-
ści spotkanych tam Łemków, łatwo mógł się 
domyślić. Byli jednak tacy, których potrak-
towano jeszcze gorzej. Mój wujek, Michał 
Tyliszczak, w czasie transportu, na postoju  
w Oświęcimiu, został uwięziony i przewie-
ziony do poniemieckiego obozu koncentra-
cyjnego w Jaworznie. Po wielu miesiącach 
prześladowań i głodzenia został zwolniony. 
Gdy przywieziono go do Sulęcina, nie miał siły wejść do sklepu, by kupić bułkę do 
jedzenia. Niestety, kilkuset jemu podobnych już nigdy z tego obozu nie wróciło. Po-
wszechnym odczuciem mieszkańców Jastrzębika i innych Łemków był ogromna tęsknota 
za utraconymi „horami” (górami), które bezgranicznie kochali, oraz odczucie wielkiego 
żalu za niezasłużoną krzywdę i cierpienia, jakie ich spotkały.

***
Tak skończyła się historia Tyliszczaków w Jastrzębiku.
Przybyli na tę ziemię za zgodą i z błogosławieństwem jej włodarzy – biskupów kra-

kowskich, przestrzegali nadanych praw i ciężką pracą, wyrywając kawałek po kawałku 
ziemię górom, stworzyli sobie tutaj warunki do życia. Żyli wśród nas 370 lat, tworzyli 
wspólnie z nami historię naszej małej Ojczyzny. W wolnej Polsce nie możemy o nich 
zapomnieć, winniśmy przywrócić o nich pamięć lokalnej społeczności. 

Opowiadał Andrzej Krajniak, a opracowała i komentarzem uzupełniła Maria Zajączkowska

Krzyż w Jastrzębiku (fot. A. Krajniak)
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Notki biograficzne autorów i ich powiązania z rodziną Tyliszczaków

Andrzej Krajniak
Syn Wacława Krajniaka i Tekli z domu Bińczarowskiej (mieszkańców Jastrzębika do 1947 

roku), wnuk Anastazji z Tyliszczaków. Andrzej Krajniak ma lat 47; tak, jak jego trzej bracia 
oraz liczne grono kuzynów, urodził się już na Ziemiach Zachodnich. Wychował się w Zarzyniu, 
w powiecie sulęcińskim. Następnie mieszkał i uczył się kolejno w Gorzowie Wielkopolskim, 
Wrocławiu oraz w Zielonej Górze. Ukończył studia, jest inżynierem elektrykiem. Od 1990 roku 
mieszka w Kanadzie, w Toronto. Jest żonaty i ma dwóch synów.

Specjalnej uwagi wymagają jego powiązania z rodziną Tyliszczaków. Andrzej Krajniak pod-
kreśla, że dla osób pochodzących z Jastrzębika niemożliwością było nie mieć związków z Tylisz-
czakami. Tak więc jego najbliższą rodzinę stanowiło wiele osób pochodzących z Tyliszczaków:  
•	 Babka – Anastazja z Tyliszczaków;
•	 Trzy siostry ojca wyszły za mąż za Tyliszczaków – Maria za Michała, Tekla i Hania za 

braci Michała i Szymona Tyliszczaków. Wszyscy, po wywiezieniu z Jastrzębika,  mieszkali 
w Sieniawie Lubuskiej;

•	 Również dwaj bracia matki ożenili się z dziewczynami od Tyliszczaków. Jan, ożeniony  
ze Stefanią, mieszkał w Sieniawie Lubuskiej, a Mikołaj, ożeniony z Marią, w Dobrowo-
dach na Ukrainie.

W ocenie Andrzeja Krajniaka jego związki z Tyliszczakami są dość typowe dla większości 
mieszkańców Jastrzębika.

Maria Zajączkowska
Urodziła się w Muszynie. Jej rodzicami byli Stanisława i Franciszek Tyliszczakowie. Po-

chodzi z tej gałęzi Tyliszczaków, których Władysław Buszek w opracowaniu Rody Muszyny 
zalicza do starych rodzin muszyńskich. Dzieciństwo spędziła w Muszynie, tutaj uczęszczała do 
szkoły podstawowej. Następnym etapem edukacji było Liceum Ogólnokształcące w Krynicy. 
Naukę kontynuowała na Politechnice Wrocławskiej. Ukończyła Wydział Chemiczny, następnie 
uzupełniła wykształcenie, kończąc studium podyplomowe z ochrony wód. Od wielu lat mieszka 
w Bydgoszczy. Pracowała w Zakładach Fotochemicznych „FOTON” i Zakładach Chemicznych 
„Organika – Zachem”. Była posłem na Sejm I i II kadencji. Obecnie jest na emeryturze, zamężna, 
ma dwoje dzieci i pięcioro wnucząt. 

***
 Z życiorysów obojga autorów widać, jak różnie kształtowały się losy rodu Tyliszczaków. 

Spotkanie tej dwójki możliwe było tylko dzięki Internetowi. Dzięki portalowi „nasza – klasa”  
i ich zainteresowaniu historią rodu pokonana została przestrzeń i czas, udało się opisać fragmenty 
z życia Tyliszczaków w Jastrzębiku.
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Wędrówki Tyliszczaków 
 

 Pojawienie się Tyliszczaków w okolicach Muszyny związane jest z 
wędrówką i osadnictwem Wołochów. Nie będziemy tutaj zgłębiali aspektów 
pochodzenia i historii osadnictwa wołosko – rusińskiego. Niewątpliwym faktem 
jest, że Wołosi przywędrowali karpackimi górami z południa. Prof. Roman 
Reifuss1 w swojej książce „Śladami Łemków” tak pisze o osadnictwie 
wołoskim: „Wołosi posuwali się małymi grupami rodowymi……… 
Pasterskim nomadom najbardziej odpowiadały suche i zdrowe pastwiska 
grzbietowe, które uzyskiwali przez wypalanie lasów.”  

W tym tekście nie aspirujemy do przedstawienia wyników badań 
naukowych. Jest to garść refleksji o wędrowaniu Tyliszczaków, w oparciu o 
informacje zaczerpnięte z ogólnie dostępnych materiałów, wykorzystaniu 
możliwości Internetu i zebraniu informacji od żyjących Tyliszczaków.     
          Zacznijmy od początku. Wzmianki o Tyliszczakach w okolicach Muszyny 
odnoszą się do Piotra Teliszczaka z Krynicy. Musimy, więc zajrzeć do historii 
tej miejscowości. Biskup Samuel Maciejowski wydał 8.01.1547  przywilej 
lokacyjny dla Danka z Miastka (Tylicz) dla nowej wsi Krzenycze. Danko miał 
osadzić 7 kmieci lub więcej, uzyskał na swoje sołectwo 2 łany i miał płacić 
daninę od owiec powyżej 200. Dwa łany przypisane sołectwu w Krynicy miały 
być dopiero wytrzebione z pierwotnego lasu. Wieś była lokowana na prawie 
wołoskim.2  Jak widać w połowie XVI wieku Krynica nie była wielką i bogatą 
wsią. Wołosi – pasterze, byli elementem niezwykle ruchliwym, poszukiwali 
nowych miejsc dla wypasu swoich stad. Dlatego nie należy się dziwić, że już po 
30 latach niektórzy mieszkańcy Krynicy poszukiwali dla siebie nowego miejsca 
do życia. 

Z tej wsi – Krynicy, wywodzi się Piotr Teliszczak, który 12.XII.1577 
roku, z rąk biskupa Piotra Myszkowskiego, otrzymuje przywilej lokacyjny dla 
wsi Jastrzębik3.  Sołtys otrzymał 2 łany. Jastrzębik lokowany był na prawie 
wołoskim i surowym korzeniu. Oznaczało to, że przyznane przez biskupa dwa 
łany należało dopiero wytrzebić z pierwotnego lasu. Lokacja okazała się 
niezwykle udana i trwała. Mimo, że w Jastrzębiku dominują gleby o 
niekorzystnych warunkach dla zagospodarowania rolniczego, a każdy kawałek 
ziemi trzeba było wyrywać przyrodzie, Tyliszczakowie trwali w tym miejscu 
przez ponad trzysta lat i dotrwali do 1949 roku.4 Populacja Tyliszczaków 
zwiększała się, chociaż utrzymanie wielodzietnych rodzin nie było łatwe i żyło 
się w Jastrzębiku bardzo biednie. Tyliszczakowie z Jastrzębika zatracili ducha 
wiecznych nomadów i prowadzili osiadły tryb życia. Nie oznacza to, że przestali 
kontaktować się ze światem i szukać dla siebie nowego miejsca i szans na lepsze 

                                                 
1 Roman Reinfuss, „ Śladami Łemków”, Wydawnictwo PTTK „Kraj”, W-wa 1990 rok  
2 Jerzy Czajkowski, „Studia nad Łemkowszczyzną, Sanok, 1999 rok 
3 j/w 
4 A. Krajniak, M. Zajączkowska, Almanach Muszyny, 2009 rok, strony 177 -  184  
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życie. Niektórzy szukali szczęścia w innych miejscowościach zlokalizowanych 
w okolicy Muszyny i samej Muszynie. W ten sposób około 1800 roku pojawia 
się wśród mieszkańców Muszyny Grzegorz Tyliszczak, który poślubił 
Katarzynę Sikorską. Tak zaczyna się nowa spolonizowana gałąź klanu 
Tyliszczaków, która do dzisiaj ma wielu przedstawicieli w społeczności 
Muszyny.5 Przyjęcie do społeczności miasteczka nie było łatwe, tym większa 
uznanie dla protoplastów rodu za podjęcie trudu przeniesienia się do Muszyny i 
szukania lepszego losu dla swoich dzieci i wnuków. Przeniesienie do Muszyny 
najczęściej łączyło się jednak z polonizacją i zmianą wyznawanej religii na 
rzymskokatolicką.6   

Można też znaleźć ślady obecności Tyliszczaków w XIX wieku na 
Bukowinie. Na stronie Family International Genealogical Index v 5.07  pojawia 
się informacja o ślubie Tyliszczaka z Anną Budny(załącznik 1). Nie wiadomo 
czy ten Tyliszczak przywędrował na Bukowinę, czy należał do wcześniej tam 
osiadłych Tyliszczaków.     

Wędrówki Tyliszczaków nie ograniczały się do lokalnych przemieszczeń. 
W miarę otwierania się społeczności na świat i poprawy warunków 
komunikowania i przemieszczania się Tyliszczakowie szukają swojego miejsca 
dalej, w dużych miastach. Dobrym przykładem jest przeniesienie się jednego z 
Tyliszczakow do Krakowa, do pracy na kolei i tak pojawia się nowa gałąź klanu 
Tyliszczaków w Krakowie. W 1907 roku rodzi się młody Tyliszczak – Krakus, a 
dzisiaj jego syn mieszka w Warszawie. 

Tyliszczakowie jak wielu, wielu innych mieszkańców gór, w 
poszukiwaniu lepszych warunków życia śmiało ruszyło na podbój Nowego 
Świata.  Ci prości, najczęściej niewykształceni ludzie, podjęli wielkie ryzyko i 
odważną decyzję o emigracji do Stanów Zjednoczonych. Nie przerażały ich 
trudy podróży najpierw do portów, a później wielotygodniowa podróż statkiem 
w bardzo prymitywnych warunkach. Ryzyko nie polegało tylko na trudach 
podróży, ale również na tym, że po wielkich trudach, poniesieniu kosztów 
można było nie uzyskać akceptacji amerykańskich służb imigracyjnych i zostać 
odesłanym z powrotem. Wyjeżdżały całe rodziny, ale często tylko mężowie, 
córki, synowie. Mieli zrobić rozpoznanie i przygotować grunt do przyjazdu 
pozostałych członków rodziny.8  Większość trafiających do USA na przełomie 
wieków XIX i XX przechodzi przez Ellis Island. Od 1892 administracja wyspy 
domaga się od kapitanów okrętów dostarczania list pasażerów. Listy te 
częściowo przetrwały do naszych czasów. Dzięki założonej, z inicjatywy 
prezydenta Ronalda Regana, fundacji „The Statue of Liberty-Ellis Island 
Foundation”, a szczególnie uruchomionemu przez nią w 2001 programowi 
„American Family Imigration History Center (AFIHC) możemy dowiedzieć się 

                                                 
5 Władysław Buszek, „Rody Muszyny” 1990 
6  Kazimierz Przyboś, Almanach Muszyny, 2008, „Księga przyjęć do miasta Muszyny” 
7 www.familysearch.org/Eng/ING/family_grup_record.asp?familyid=264 
8 Małgorzata Szejnert, „Wyspa klucz”, Znak, 2009 rok 
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czy wśród ok. 22 milionów imigrantów, którzy przybyli na Ellis Island w latach 
1892 - 1924 byli też Tyliszczakowie. Wyniki wyszukiwania przedstawione są w 
załącznikach 2 - 7. Wyszukiwanie obejmuje osoby o nazwisku Tyliszczak, 
Teliszczak, Tylisczak, Telisczak, Telyszczak i Tylisrczak. Rozszerzenie 
poszukiwań na osoby o podobnych nazwiskach staje się jasne, gdy spojrzymy, 
jakim zmianom ulegały nazwy miejscowości. Również autorzy zestawień 
zachęcają do poszukiwań nazwisk o podobnym brzmieniu, ponieważ w 
nazwiskach imigrantów było wiele błędów tzw. „literówek”. W zestawieniach 
podano imię i nazwisko, miejscowość i kraj, z którego pochodzą, wiek oraz 
nazwę statku.  W dodatkowych informacjach podana jest narodowość imigranta. 
Pojawiają się tutaj ciekawe informacje, wśród deklarowanych narodowości 
pojawiają się austriacka, polska, rusińska, galicyjska, ale również węgierska i 
czeska. Większość imigrantów dotarła do USA przed odzyskaniem przez Polskę 
niepodległości. Wyjeżdżali, jako mieszkańcy Austro – Węgier a deklarowali 
narodowość polską, rusińską lub galicyjską. Niewielu identyfikuje się z 
cesarstwem. 

  Jak widać z zestawień podanych w załącznikach do Stanów 
Zjednoczonych wywędrowała całkiem spora grupa Tyliszczaków.   

Dzisiaj należy zadać pytanie, jak Tyliszczakowie znaleźli się w tym 
nowym miejscu bez znajomości języka, wśród ludzi o odmiennej kulturze, 
obyczajach oraz o zupełnie odmiennych systemach społecznych i 
gospodarczych. Dla prześledzenia losów każdego imigranta należałoby 
przeprowadzić kwerendę w archiwach materiałów źródłowych oraz zrobić 
badania socjologiczne. W przypadku tego tekstu ograniczono się do 
poszukiwania Tyliszczaków obecnie żyjących w USA wykorzystując do tego 
dane z wyszukiwarki US Search (załączniki 8, 9- przykłady), książek 
telefonicznych oraz informacje z portalu internetowego Facebook.  Okazuje się, 
że Tyliszczakowie dzielnie sobie radzili w Nowym Świecie. W książkach 
telefonicznych powtarzają się nazwiska z list imigrantów zarejestrowanych 
przez urząd imigracyjny na Ellis Island. Wydaje się, że najpełniejsze dane 
podawane są przez powstałą w 1994 roku wyszukiwarkę US Search. 
Wyszukiwarka wymienia 48 osób z nazwiskiem Tyliszczak, do tego doliczyć 
trzeba 31 osób o nazwisku Teliszczak, 24 osoby o pisowni Telisczak i 4 osoby o 
pisowni Tylisczak . Jest to całkiem spora grupa, biorąc pod uwagę fakt, że 
kobiety imigrantki po wyjściu za mąż zmieniały nazwisko. Trzeba też liczyć się 
z tym, że część osób zmieniła nazwisko. Jednak spora grupa zachowała 
nazwisko z pisownią oryginalną (pisownią zarejestrowaną przez urząd 
imigracyjny). Świadczy to o przywiązaniu do swojej historii i szacunku dla 
swoich przodków. Posługiwanie się oryginalnym nazwiskiem Tyliszczak w 
anglojęzycznym świecie nie jest łatwe. Informacje dostępne w Internecie 
wskazują, że spora grupa obecnych Tyliszczaków w USA ukończyła studia 
wyższe, pracują w dużych korporacjach, na uczelniach, prowadzą własne firmy 
oraz uprawiają sport wyczynowy. 
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Życie pokazało, że ryzyko podjęte przez ich przodków opłaciło się. 
Tyliszczakowie znaleźli swoje miejsce w Nowym Świecie. 

Oczywiście obecność Tyliszczaków w Ameryce nie ogranicza się do 
USA. Dotarli oni również do Kanady. Niestety, w Kanadzie nie ma instytucji, 
która publikowałaby listy imigrantów dla całego kraju. Tyliszczakowie mogli 
tam dotrzeć, jako imigranci bezpośrednio z Polski, lub ze Stanów 
Zjednoczonych. Na białych stronach kanadyjskiej książki telefonicznej ( 
telefony osób prywatnych) wymieniono jedynie 8 Tyliszczaków (załącznik 10). 
W tym miejscu przytoczymy historię jednego Tyliszczaka, który osiadł w 
Kanadzie. Piotr Tyliszczak z Muszyny, potomek Grzegorza Tyliszczaka, był 
marynarzem. Wybuch II wojny światowej zastał go na morzu, pływał na 
pasażerskim statku „M.S. Piłsudski”. Po wypowiedzeniu wojny Niemcy statek 
storpedowali. Cudem ocalały Piotr Tyliszczak, po wyleczeniu, zgłasza się do 
Kanadyjskiej Marynarki Handlowej. Gdy dotarła do niego informacja o 
rekrutacji do Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie zgłasza się na ochotnika i 
dostaje przydział do Marynarki Wojennej. Po zakończeniu wojny wraca do 
Kanady i żeni się z Dorothy Tighes. Z tego małżeństwa rodzi się 4 synów i 
córka. Wszyscy synowie zachowali nazwisko Tyliszczak.  Dzisiaj są dorosłymi 
ludźmi i sami mają dorosłe dzieci, w tym 4 wnuków Piotra Tyliszczaka. Jak 
widać Piotr Tyliszczak dał początek nowej gałęzi klanu Tyliszczaków w 
Kanadzie i jest ich tam już spora gromadka. 

W poszukiwaniu śladów Tyliszczaków na świecie trafiono na ślady 
Tyliszczaków w Australii. Nie wiadomo, kiedy i skąd tam dotarli, ale są. Na 
białych stronach australijskiej książki telefonicznej znaleziono dane dla W. 
Teliszczaka (załącznik 11). Mieszka ok. 150 km na północ od Sydney w pobliżu 
wybrzeża Południowego Pacyfiku.  

Po wielkiej podróży za ocean i na drugą półkulę wypada wrócić do Polski. 
Przed II wojną światową życie Tyliszczaków płynie tak jak życie reszty 
społeczeństwa. Rodzą się i umierają, przeżywają chwile radości i smutku. W 
Jastrzębiku życie płynie biednie i spokojnie, w rytmie pór roku. Tyliszczakowie 
starają się radzić sobie z przeciwnościami losu. Prawdziwy kataklizm nadchodzi 
wraz z wybuchem II wojny światowej. Najpierw następuje okupacja niemiecka 
z całym jej okrucieństwem, a potem dopełnienie tragicznego losu następuje po 
objęciu władzy przez komunistów. Amerykański historyk Timoth Snyder pisze 
o tym w ten sposób „Akcja „Wisła” była dopełnieniem trwającego od roku 1939 
procesu niszczenia pewnej tożsamości, tradycji i myślenia, które w tej części 
Europy trwały przez kilkaset lat.”9  Oczywiście Tyliszczakowie należący do 
kościoła greckatolickiego, kultywujący tradycję swoich przodków, 
identyfikujący się, jako Rusini, podzielili los swoich krewnych i sąsiadów. 
Wiadomo, że po wkroczeniu Armii Czerwonej część z nich została wysiedlona 
na Ukrainę. W pierwszym etapie wyjeżdżali ci, którzy dobrowolnie deklarowali 

                                                 
9 Timothy Snyder, „Pięć wieków i osiem lat”, Tygodnik Powszechny, nr 
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chęć wyjazdu. Nie było ich zbyt wielu, dlatego władze PRL chcąc wywiązać się 
ze zobowiązań wobec ZSRR przystąpiły do przymusowych wysiedleń i 
wywózek10. Wiadomo, że Tyliszczakowie też byli w gronie rodzin 
wywiezionych na Ukrainę.  Świadczą o tym informacje od rodzin 
pozostawionych w Polsce. Wiemy, że mieszkańcy Jastrzębika, w którym 
większość stanowili Tyliszczakowie, zostali wywiezieni do wsi Dobrowody, w 
powiecie Monastyriska, w województwie iwanofrankowskim. Tam trafiła też 
siostra Eliasza Tykliszczaka i wujek pana Mirosława Tyliszczaka.  W 
publikacjach historyków podawane są różne wersje, jedni twierdzą, że 
Łemkowie trafili do 17 ukraińskich obwodów, inni podają, że wywieziono ich 
do obwodów lwowskiego, tarnopolskiego, donieckigo i iwanofrankowskiego.  

Po zakończeniu akcji wywózek Łemków na Ukrainę rząd polski 
przygotował następny etap przesiedleń. W 1947 roku rozpoczęło się 
przymusowe wysiedlanie Łemków w ramach „Akcja „Wisła”. Mieszkańców 
Łemkowszczyzny kierowano na teren „Ziem Odzyskanych”. Łemków osiedlano 
na podstawie Planu Ewakuacyjnego z dnia 18 kwietnia 1947 roku. 
Obowiązywały następujące zasady osiedlania ( Zarządzenie Departamentu 
Osiedleńczego MZO z 27 czerwca 1947 roku): 

- zabraniało się osiedlania w pasie 50 km od granic lądowych państwa, 
- zabraniało się osiedlania 10 km od granic państwa z 1939 roku, 
- zabraniało osadnictwa w pasie 30 km od wybrzeża morskiego, 
- zabraniało się osiedlania w odległości mniejszej niż 30 km od miast 
wojewódzkich. 

Ponadto ograniczona była liczba wysiedlonych osadników w jednej 
miejscowości. Nie mogli oni stanowić więcej niż 10% procent danej gromady. 
 W wyniku tych działań wg. urodzonej w Mszanie koło Dukli Marii 
Starczak – Wawrzyszyn – „ W ciągu kilku dziesięcioleci została zagubiona 
kultura górskiego rolnictwa, pielęgnowana przez wieki”.11  Zniszczone zostało 
poczucie jedności Rusinów żyjących w Polsce, na Słowacji i Ukrainie. 
 Oczywiście Tyliszczakowie, jako część tej społeczności łemkowskiej, 
poddani zostali tym samym represjom. W pierwotnych miejscach osiedlenia 
ostali się tylko Ci, których protoplaści wcześniej podjęli decyzję o polonizacji. 
Stąd w Muszynie pozostało kilka rodzin Tyliszczaków. Inaczej potoczyły się 
losy Rusinów mieszkających na Słowacji. Pozostali na południowych stokach 
Karpat, w swojej małej ojczyźnie. Dlatego tam też można spotkać 
Tyliszczaków. W latach 60-tych Andrzej Tyliszczak z Krynicy spotkał w Plavcu 
słowackiego kolejarza o nazwisku Tyliszczak. 
Nasuwa się pytanie gdzie się znajdują Tyliszczakowie, którzy tak brutalnie 
zostali wyrzuceni ze swoich ziem ojczystych, z umiłowanych gór? O 
                                                 
10 M.Smoleń, „Polityka władz polskich wobec Łemków sądeckich (1945-1947), Rocznik Sądecki T.XXXIII, 
2005r. 
11  www.beskid-niski.pl/indes, „Zmiany świadomości Łemków na skutek wysiedleń”, fragment doktoratu 
Romana Kabczyja, absolwenta uniwersytetu w Chersoniu i doktoranta UMCS i Europejskiego Kolegium 
Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów w Lublinie. 
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Tyliszczakach, którzy trafili na Ukrainę trudno powiedzieć coś więcej niż 
ogólne wiadomości. Więzi między tymi, którzy znaleźli się na Ukrainie i tymi, 
którzy pozostali w Polsce zostały ograniczone, a właściwie zerwane. Teraz, gdy 
można swobodnie nawiązywać kontakty ci, którzy tworzyli wspólnotę, żyli na 
polskiej ziemi, należeli do jednej parafii już nie żyją. Młode pokolenie nie zna 
swoich krewnych z Ukrainy. 
 Możemy natomiast zobaczyć gdzie żyją Tyliszczakowie w Polsce. 
Informacje o Tyliszczakach znajduje się na stronie internetowej Ośrodka 
Dokumentacji Wychodźstwa Polskiego w Pułtusku. Na stronie umieszczono 
internetową wersję „Słownika nazwisk współcześnie w Polsce używanych” pod 
redakcją prof. Kazimierza Rymuta, wydanego wcześniej w tradycyjnej wersji 
przez Instytut Języka Polskiego PAN w Krakowie. Słownik prezentuje 
występowanie nazwisk w Polsce na początku lat 90-tych XX wieku. Dane 
zaczerpnięte zostały z bazy danych PESEL.12  Według tego źródła na początku 
lat dziewięćdziesiątych w Polsce żyło 331 dorosłych Tyliszczakow. Innym 
źródłem informującym o osobach mieszkających obecnie w Polsce jest polska 
strona internetowa firmy OSN Online Social Networking GmbH, 
zarejestrowanej w Niemczech (firma działa w wielu krajach na świecie) i 
zajmuje się sporządzaniem drzew genealogicznych. Dodatkowo można tam 
uzyskać informacje o rozmieszczeniu osób o podanym nazwisku na terenie 
kraju. Na stronie www.moikrewni.pl dla nazwiska Tyliszczak znaleziono w 
Polsce 334 osoby. Okazało się, że zamieszkują one w 28 różnych powiatach i 
miastach. Najwięcej w powiatach Świebodzin, Sulęcin, Nowy Sącz, Zielona 
Góra, Międzyrzecz oraz miastach Zielona Góra, Kraków i Gorzów 
Wielkopolski. – Załącznik 12. Potomkowie przesiedlonych Łemków radzą sobie 
w nowych miejscach dobrze, ale wielu tęskni do gór, krainy swoich przodków. 
 Nawet pobieżne prześledzenie skutków dobrowolnych lub przymusowych 
wędrówek Tyliszczaków pokazuje, że dzielnie sobie radzili, nawet w trudnych 
momentach. Chyba zachowali te cechy charakteru, które przyprowadziły ich 
przed wiekami z południowych Karpat w nieznane strony - do Polski.    

                                                 
12  Strona internetowa http://www.herby.com.pl 
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Emigracja mieszkańców Muszyny do USA w XIX i XX wiekach 
 

„Na Zachód, na Zachód, do kraju wolności, 
Gdzie potężna Missouri toczy wody do morza, 
Gdzie człowiek jest człowiekiem….” 
             Pieśń sprzedawców orzechów w Anglii1 

 
 

1. Wstęp  
W historii społeczności lokalnych są takie momenty, o których wszyscy 
wiedzą, ale nie ma spojrzenia całościowego. Do takich należy historia 
emigracji mieszkańców Muszyny do Stanów Zjednoczonych. O tych, 
którzy wyjechali pamiętają rodziny, ale i one w miarę upływu czasu 
zapominają, nie wiedzą o przyczynach emigracji, warunkach podróży i 
warunkach startu w nowym miejscu. Umierają bezpośredni świadkowie, 
najbliższa rodzina, a następne pokolenia nie mają wiedzy i kontaktu ze 
swoimi krewnymi w USA. 
 Ci dzielni i odważni ludzie, których okoliczności zmusiły do 
emigracji zasługują na naszą pamięć, ich dzieje też są fragmentem historii 
Muszyny, oni często swoim pieniędzmi wspomagali jej rozwój. W 
ostatnim czasie powstały warunki do przywrócenia pamięci o naszych 
emigrantach. Podstawowe informacje o emigrantach docierających do 
USA przez port Nowy Jork i wyspę Ellis Island znajdują się w 
elektronicznym archiwum stworzonym przez fundację The Statue of 
Liberty-Ellis Island Foundation,Inc. oraz wolontariuszy z Kościoła Jezusa 
Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich. W archiwum zebrano informacje 
o 22 milionach imigrantów, pasażerów i członków załóg, którzy trafili do 
Nowego Jorku w latach od 1892 do 1924. Do stworzenia archiwum 
wykorzystano przechowywane na wyspie Ellis Island listy pasażerów 
(zwane manifestami), sporządzane na statkach, którymi przypływali do 
Nowego Jorku. 
 W Polsce w ostatnich latach ukazały się dwie książki opisujące 
drogę emigrantów do USA. Warunki życia w 
dziewiętnastowiecznejwiecznej Galicji i okoliczności towarzyszące 
podróży do portów Europy Zachodniej. Opisuje je Martin Pollack w 
książce „Cesarz Ameryki. Wielka ucieczka z Galicji”2, a Małgorzata 
Szejnert w książce „Wyspa klucz” opisuje dramatyczne losy emigrantów 
w czasie podróży oraz po przybyciu do Nowego Jorku. 

     2. Decyzje o emigracji, warunki podróży i przyjęcie w USA  
     W Muszynie w XIX wieku, tak jak w całej Galicji, panuje nędza i 
ubóstwo, czyli przysłowiowa „galicyjska bieda”. Chłopi posiadający 
maleńkie gospodarstwa odczuwają głód ziemi. Z niewielkich gospodarstw 

                                                 
1 Małgorzata Szejnert, Wyspa klucz 
2 Martin Pollack, Cesarz Ameryki. Wielka ucieczka z Galicji 
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położonych w górskim terenie nie są w stanie utrzymać wielodzietnych 
rodzin.  Do tego dochodzą zaporowe podatki oraz opłaty na rzecz 
państwa, brak przemysłu, który mógłby wchłonąć nadmiar siły roboczej.3 
Powoduje to wypychanie ludzi ze wsi. Zdesperowani ludzie wykorzystują 
każdy sposób dla poprawienia swojego losu. Część młodych mężczyzn 
decyduje się na emigrację chcąc uniknąć służby wojskowej w armii 
austriackiej4. Biedna jest też w miasteczkach, część mieszkańców 
miasteczek nie ma pracy, ponieważ bieda chłopów zmniejsza 
zapotrzebowanie na usługi i pracę rzemieślników.  Również galicyjscy 
Żydzi nie należeli do bogatych. Tylko część z nich należy do 
zamożniejszej grupy handlarzy, rzemieślników i inteligencji. Większość 
społeczności żydowskiej, tak jak i innych nacji – Polaków i Rusinów, 
stanowią biedne, wielodzietne rodziny, którym trudno utrzymać się z 
pracy, w tym biednym regionie.  Tak, więc „galicyjska bieda” była 
podstawowym motywem podejmowania dramatycznych decyzji o 
emigracji, dla ludzi poszukujących poprawy swego losu. Sytuację 
wykorzystywali właściciele linii oceanicznych rozpowszechniający przez 
swoich agentów wizję Ameryki, jako Ziemi Obiecanej. Dodatkowo mit 
szczęśliwej Ameryki, miejsca dającego wszystkim szansę na poprawę 
swego losu utrwalany był przez listy wcześniejszych emigrantów do 
rodzin. Wielu emigrantów było analfabetami, za nich listy pisały osoby 
posiadające umiejętność pisania. Wykorzystywali to agenci armatorów, 
którzy czasami celowo fałszowali listy dla zdobycia nowych emigrantów. 
Oczywiście nie wszystkie listy mówiły o powodzeniu, ale tym z 
ostrzeżeniami nie zawsze wierzono - chciano mieć nadzieję. Zjawisko 
mitologizowania Ameryki nie było tylko polską specyfiką. Świadczy o 
tym przytoczona, jako motto tego tekstu, pieśń śpiewana przez 
angielskich sprzedawców orzechów. Jeszcze dobitniej świadczą o tym 
listy pasażerów przechowywane na Ellis  Island. Przy przeglądaniu 
spisów imigrantów przed naszymi oczami staje cały świat.  Emigranci na 
swej drodze z rodzinnych stron do Stanów Zjednoczonych są ograbiani, 
szantażowani, oszukiwani, wyzyskiwani, upokarzani. Nie znają swoich 
praw, a ponieważ często są analfabetami nie są w stanie ocenić sytuacji, 
nie posiadają wiedzy o kraju, do którego zmierzają. O tym jak tragiczny 
był los emigrantów świadczą listy, doniesienia prasy, materiały sądowe. 
Poniżej tylko kilka takich głosów: 

           - „ Tymczasem obdzierają w Bremie biednych wychodźców, którzy za 
nędzny nocleg i wikt musza płacić po sześć marek od osoby. Przewóz 
morzem jest darmo. Większa część wychodźców obdarta po drodze ze 

                                                 
3 Martin Pollack, Cesarz Ameryki. Wielka ucieczka z Galicji, str.67 
4 Melchior Wańkowicz, Tworzywo, „Józef Gąsior”, str. 16 
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wszystkich zasobów pieniężnych, wsiada bez grosza na okręt zdając się na 
łaskę lub niełaskę swoich oprawców”5   

           Cudem zachowały się listy emigrantów z zaboru rosyjskiego, 
ponieważ zatrzymała je cenzura rosyjska. Zostały one opublikowane 
przez Adama Kulę. 6 Oto dwa głosy emigrantów, którzy dotarli do USA. 

          „Kochani rodzice, słuchajcie mnie jak swoje dziecko i przychodźcie do 
Ameryki. Kochane bracia! Nie bójcie se. Nie będziecie tak ciężko robić 
jak w kraju, lepi zjecie, powszedni dzień w Ameryce jest jak fkraju Wielkie 
Święta. Do kościoła możecie iść co niedziele, bo się odprawia po polsku 
jak fkraju. Jak ja przyszedł do Ameryki, to jak bem się na świat narodził. 

         
         „Kochani Rodzice! Ja mieszkam 9 miesięcy i nie widzę dla siebie 

wielkiego bogactwa, chyba, żebym żyła jak zwierzę bez czci wiary, w 
takim razie zdobyłbym pieniądz. Tu nim się wyrazy pojmie angielskie, to 
trzeba lat 2 i 3. Są tu tacy co pieniądze do kraju wysyłają, a sami żyją jak 
zwierzęta, wychodzą rano, idą z workiem, od beczki do beczki, w takich 
śmieciach jest wszystko co ze stołu zejdzie, całe bochenki chleba, mięso, 
ser, cytryny, więc idą chytrzy ludzie i wybierają z beczek do worka i mają 
co jeść na 2 lub 3 dni(……) Jeżeli wuj chce wiedzieć jaki mają szacunek i 
zarobek starzy ludzie, to blisko mieszka Kamiński i Sobociński, głowy 
tylko kryją przed pecynami z gruzu i szturchańcami i krzykami „ idź do 
piekła stary”. 

  Jak widać droga do USA nie była usłana różami, a na miejscu też 
nie witano przybyszów z otwartymi ramionami. Całą gehennę 
emigrantów opisuje w swojej książce Martin Pollack. Po przeczytaniu tej 
książki Paweł Smoleński pisze tak: 

          „ Dzięki pisarstwu Pollacka nie tylko wiemy, jak cuchnęła galicyjska 
nędza, taka sama dla Polaków, Rusinów, Żydów, Słowaków. Wiemy 
również, że powinniśmy dziękować Bogu za przywilej późnego 
urodzenia.”   

            Emigranci docierali do Ameryki z wszystkich największych portów 
Europy Zachodniej.  Oczywiście, statki, którymi płynęli to nie były 
eleganckie statki pasażerskie, w niektórych na miejsce dla biednych 
pasażerów przerobiono ładownie, byle zwiększyć ich liczbę i pomnożyć 
zyski.  W tych warunkach utrzymanie higieny i warunków sanitarnych 
było niemożliwe. Wśród pasażerów szerzą się choroby, szczególnie 
wśród dzieci.  W 1892 roku na statku „Morawia” stwierdzono cholerę, w 

                                                 
5 Gazeta Polska Nr 87, strona 2, Czerniewice Czwartek dnia 30 października 1890 roku, za WWW.wolka-
turebska.internetdsl.pl/Emigracja/gazeta-polska-1890 
6 Listy emigrantów z Brazylii i Stanów Zjednoczonych:1890-1891, pod redakcją Adama Kuli wspólnie z 
Witoldem Kulą i Niną Assorodobraj-Kulą, 1973 rok, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza. 
 Za http://blogi.newsweek.pl/Tekst/historia/562361,niedorenczone-listy-z-ameryki.html   
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czasie rejsu wrzucono zwłoki dwadzieściorga dzieci i dwóch osób 
dorosłych.7  

          Można sądzić, że gehenna emigrantów kończyła się z chwilą przybycia do 
Stanów Zjednoczonych – do Ziemi Obiecanej. O tym, co ich czekało u 
bram Ameryki pisze w swojej książce Małgorzata Szejnert. Imigrantów 
przybywających do Nowego Jorku nie witano z radością. Ze statków 
przewożono ich na Elilis Island, gdzie byli poddawani selekcji. Imigranci 
spotykali się z niechętnymi nastrojami części opinii publicznej i 
polityków. Władze USA wprowadziły ostre kryteria selekcji. Na teren 
Stanów Zjednoczonych nie mieli wstępu: 

        „idioci, ludzie chorzy umysłowo, nędzarze, poligamiści, osoby, które mogą 
stać się ciężarem publicznym, cierpią na odrażające lub niebezpieczne 
choroby zakaźne, były skazane za zbrodnie lub inne haniebne 
przestępstwa, dopuściły się wykroczeń przeciw moralności”8. 
Wprowadzano też wymóg posiadania pieniędzy na dalszą podróż. 
Decyzję o tym czy imigrant może wejść na amerykańską ziemię 
podejmował sztab urzędników, pielęgniarek, lekarzy, tłumaczy i 
komisarzy, działający na Ellis Island. Ci, którzy nie sprostali kryteriom 
byli odsyłani z powrotem do Europy. O tym jak przebiegała selekcja 
można dowiedzieć się z dokumentów zgromadzonych przez Fundację 
Ellis Island. Tutaj przytoczę tylko zapiski Maud Mosher – matrony, czyli 
osoby, która miała za zadanie wyszukiwać wśród imigrantek prostytutki 
oraz dziewczyny przywiezione do Stanów, jako żywy towar. W świetle 
obowiązujących wówczas przepisów takie osoby nie miały prawa wstępu 
na teren Stanów Zjednoczonych.  Oto jej refleksje:  

        „Mnie się wydawało, że wszyscy biedni ludzie z Europy przybyli tu tego 
dnia.( …..) Nigdy w życiu nie widziałam ludzi tak rozpaczliwie 
ubogich(……) Kiedy stałam i patrzyłam na przechodzących imigrantów, 
myślałam, że to się nigdy nie skończy, każda minuta była godziną (…) 
Lekarze sprawdzali oczy i głowy (…) Dwie matrony bardzo poważnie i 
dostojnie stały, obserwowały i od czasu do czasu wyciągały z szeregów 
jakąś kobietę lub parę. Urzędnicy rozstawieni w różnych miejscach 
wydawali dziwne polecenia w obcych językach. Dzieci płakały, szarpały 
matki za spódnice, a łzy ściekały smugami po zmęczonych i brudnych 
twarzach (…) Było tak wielu słabych, zagłodzonych, tak wielu 
odrażających i brudnych (…) upokorzonych i tak biednych, tak strasznie 
biednych!” 

         Po pierwszym dniu na Ellis Island Maud Mosher pisze:   

                                                 
7 Małgorzata Szejnert, Wyspa klucz, str.38  
8 Małgorzata Szejnert, Wyspa klucz, str. 36 
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         Ta procesja nieustannie szła. Lekarze sprawdzali oczy, oczy, oczy, dzieci 
płakały, płakały, a ja nie mogłam nic zrobić. Ci ludzie tak biedni, 
poniżeni, zdegradowani (…)9  

            Poznanie wszystkich okoliczności towarzyszących decyzjom, 
warunków podróży i „powitania” w Ziemi Obiecanej pokazuje ile trzeba 
było mieć odwagi, determinacji, hartu ducha i wytrwałości by to wszystko 
wytrzymać.   Wyjeżdżały nie tylko pojedyncze dorosłe osoby, ale całe 
rodziny z maleńkimi dziećmi Załącznik 1.                  

     3.  Emigracja polska  
          Według statystyk Federalnego Biura Imigracji USA w latach 1899 – 1931 

do Stanów Zjednoczonych przybyło 1 508 653 Polaków.10 Obecnie w 
Stanach Zjednoczonych żyje ok. 8 977 235 Polaków lub osób polskiego 
pochodzenia (spis ludności z 2000 roku). Ocenia się, że sposób stawiania 
pytań podczas spisu spowodował, że ta statystyka jest zaniżona. 11 

           Oczywiście, statystyka nie obejmuje osób przebywających w USA 
nielegalnie.    

            W tym miejscu rodzi się pytanie o emigrację mieszkańców 
Muszyny. Dostępne obecnie źródła pozwalają na zebranie, chociaż 
częściowych, danych o emigracji z Muszyny. W tym materiale 
przedstawiono tylko emigrantów z Muszyny. Przy przeglądaniu archiwów 
Fundacji Ellis Island natrafiono na emigrantów z Żegiestowa, Leluchowa, 
Tylicza, Krynicy, Mochnaczki, Dubnego, Milika, Jastrzębika, Złockiego, 
Szczawnika, Andrzejówki, Powroźnika, Wojkowy, Słotwin. Zestawienie 
tych miejscowości pokazuje jak bardzo mieszkańcy tych miejscowości 
poszukiwali sposobu na poprawę swego losu, jaka musiała być bieda w 
Galicji?  

 
     4. Zbieranie informacji o emigracji z Muszyny 
         Podstawowym źródłem informacji o osobach, które dotarły z Muszyny do 

Stanów Zjednoczonych jest elektroniczna baza danych o imigrantach 
przybyłych do USA w latach 1892-1924, dostępna na stronie internetowej 
fundacji The Statue of Liberty-Ellis Island Foundation, Inc.12  Korzystanie 
z tej bazy danych wymagało stworzenia spisu nazwisk mieszkańców 
Muszyny. Dla stworzenia takiej listy w pierwszej kolejności 
wykorzystano materiał zebrany przez Władysława Buszka w książce 
„Rody Muszyny”.13 W poszukiwaniu emigrantów wykorzystano 
ostateczną wersję nazwisk starych rodzin muszyńskich, wymienione w tej 
książce wszystkie wersje pisowni tych nazwisk oraz nazwiska rodzin, z 

                                                 
9 Małgorzata Szejnert, Wyspa klucz, str.54, 55 
10 Małgorzata Szejnert, Wyspa klucz, str 283 
11 Raport o sytuacji Polaków i polonii za granicą – 2009 rok, MSZ , W-wa 2009, strona 
http://WWW.msz.gov.pl?files/docs/polonia/Raport_PPG.pdf 
12 WWW.ellisisland.org/Elinfo/about.asp 
13 Władysław Buszek, Rody Muszyny, Muszyna 1990, nakładem F. Kmietowicza 
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którymi członkowie starych rodów zawierali małżeństwa. Drugim 
źródłem nazwisk była aktualna książka telefoniczna, która mogła 
zawierać nazwiska osób, które nie zostały uwzględnione w książce „Stare 
rody”, a których protoplaści mogli mieszkać w Muszynie i z tych rodzin 
też mogli pochodzić emigranci. Innym źródłem okazały się publikacje 
zamieszczone w kilkunastu rocznikach Almanachu Muszyny. W wyniku 
przyjęcia takich zasad tworzenia listy nazwisk, na stronach Fundacji Ellis 
Island sprawdzono ok. 1550 nazwisk, odpowiadało to sprawdzeniu 
miejsca pochodzenia ponad 230 000 osób.    

            Trzeba powiedzieć o ograniczeniach, jakie wystąpiły przy 
identyfikacji miejsca pochodzenia imigranta. 

          - Pierwszym utrudnieniem w poszukiwaniach, na które napotkali już 
twórcy archiwum, to stan techniczny zgromadzonych na wyspie Ellis 
Island dokumentów. Przykład listy pasażerów pokazano w załączniku 2.14 

           - Listy pasażerów pisane były przez osoby nieznające języka polskiego, 
nieznające naszego alfabetu. Stąd zapisy nazwisk i nazw miejscowości 
przybierają często dziwaczne postaci. Osoby spisywane w większości 
były analfabetami i nie mogły sprawdzić czy pisownia jest poprawna. 
Jeżeli do tego doda się fakt o nie zawsze wyraźnej i poprawnej wymowie 
nazwiska i nazwy miejscowości, to jasne staje się, że zebrane wiadomości 
są obarczone dużym błędem. Dla nazwy Żegiestów, jako prawdopodobne 
zapisy twórcy archiwum sugerują nazwy Zagiest, Zegiestows i Secosto, a 
dla Muszyny, jako prawdopodobne nazwy Muszsna, Mussina, Mozzina, 
Mussine i bardzo wiele podobnych wariantów. Przykładowy zapis w 
liście pasażerów pokazano w załączniku 315 

          - na listach pasażerów przy wielu osobach nie jest podana żadna 
informacja o miejscowości, z której pochodzą. W tej grupie też mogą się 
znajdować osoby pochodzące z Muszyny.   

          - Część osób wyjechała do Stanów wcześniej niż wprowadzono 
obowiązek tworzenia list pasażerów, inni nie docierali tam przez Nowy 
Jork. Część osób przyjeżdżała z USA do rodzin w odwiedziny lub wracali 
w rodzinne strony ze swoimi zarobionymi pieniędzmi by kupić ziemię, 
wybudować dom, a następnie wracali do USA. W takim przypadku, jako 
miejsce zamieszkania podawali adres w Stanach. Jeszcze inni podają 
nazwę portu, z którego wyruszyli za „wielką wodę”.  

          - Znaczna liczba osób, jako miejsce ostatniego pobytu podaje Galicję, 
Austrię, Polskę, Małopolskę. Wśród tych osób też należałoby szukać 
mieszkańców Muszyny. Byłoby to możliwe gdyby znane byłyby 
dodatkowe informacje o poszukiwanej osobie. 

           - Szczególne trudności napotkano w stworzeniu listy żydowskich 
mieszkańców Muszyny. Zagłada Żydów podczas II Wojny Światowej 

                                                 
14 Archiwum fundacji The Statue of Liberty-Ellis Island Foudation,Inc. 
15 http://WWW.ellisinsland.org/search/passRecord.asp?MID=068303238509045263336&LNM=KMITOWICZ..  
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wymazała pamięć o tych mieszkańcach Muszyny. Dzięki publikacjom w 
Almanachu udało się zidentyfikować kilka rodzin żydowskich. 

           - Wystąpiły też trudności w wyszukaniu mieszkańców Muszyny wśród 
imigrantów o popularnych w Europie nazwiskach. System informatyczny 
nie wyświetla indywidualnych danych po podaniu tylko nazwiska, jeżeli 
liczba osób przekroczy ok. 5000. Wówczas należy podać dodatkowe 
kryteria wyszukiwania. Dlatego przy poszukiwaniu mieszkańców 
Muszyny z tej grupy podawano w wyszukiwarce pochodzenie polskie, 
austriackie i galicyjskie lub Muszynę, jako miejsce zamieszkania. 
Oczywiście takie wyszukiwania eliminuje wszystkich, którzy nie podali 
jednego z tych kryteriów lub, których dane zostały źle zapisane. Na 
szczęście takich nazwisk jest niewiele. Należą do nich Fischer – 11538 
osób, Baran – 5250, Weiss – 9120, Muller – 22792, Stern – 6508, Kohn – 
6044, Gross - 5977 i Goldstein – 9643 osoby.   

            Mimo takich ograniczeń udało się znaleźć informacje o osobach, 
które z Muszyny dotarły do Nowego Jorku. Listę osób, które dotarły do 
Nowego Jorku zawiera Załącznik nr 4         

  W porównaniu z 1 508 653 emigrantów z całej Polski emigracja z 
Muszyny nie robi wrażenia, ale Muszyna nie była wielką metropolią. W 
omawianym okresie liczy ok. 2500 mieszkańców16. Z tej małej 
społeczności na emigrację zdecydowali się przedstawiciele, co najmniej 
100 rodzin. Przy bardzo ograniczonych poszukiwaniach udało się znaleźć 
312 osób, które dotarły do Nowego Jorku.  Jak widać emigracja z małej 
Muszyny była znaczna, a przecież to tylko część osób, które 
wyemigrowały.  

           Warto może zrobić bardziej profesjonalne badania, zebrać więcej 
informacji o mieszkańcach Muszyny i rozszerzyć poszukiwania. Warto 
zebrać pamiątki, które zachowały się jeszcze w rodzinnych szufladach ( 
zdjęcia, listy), muzeum mogłoby zrobić z nich wystawę obrazującą losy 
emigrantów. Marzeniem byłoby nawiązanie kontaktu z rodzinami tych, 
którzy musieli opuścić Muszynę i opisać ich dalsze losy. 

          
 
          Literatura: 
          1.Wyspa klucz, Małgorzata Szejnert, Wydawnictwo ZNAK, 2009 rok, str. 82 
          2.Listy emigrantów z Brazylii i Stanów Zjednoczonych 1890-1891. Do druku podali 

wstępem opatrzyli Witold Kula, Nina Assorodobraj – Kula, Marcin Kula, Warszawa; 
Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1973, z;   

  3. Cesarz Ameryki.Wielka ucieczka z Galicji, Martin Pollack, Wydawnicwo   
 Czarne, Wołowiec, 2011 rok 
4. Tworzywo, Melchior Wańkowicz, Instytut Wydawniczy PAX, 1968 rok 

                                                 
16 Almanach Muszyny, rok 203, str. 157 i 160, Czy warto było przyjeżdżać do Muszyny? Czyli co pisano w 
przewodnikach o Muszynie. 
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5. Raport o sytuacji Polonii i Polaków za granicą - 2009 rok, Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych, Warszawa 2009 rok, strona: 

      http: //www.msz.gov.pl?files/docs/polonia/Raport_PPG.pdf   
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Załącznik 4 
Lista osób, które wyemigrowały z Muszyny do USA  

 
Lp. Nazwisko i imię Rok przybycia wiek uwagi 
1 Budaj 

         - Antonina 
         -Antonina 
         -Franciszek 
         - Franciszka 
         - Franciszek 
         - Joanna 
         - Maria  
         - Maria 
         - Władysław 

 
       1921 
       1905 
       1910 
       1905 
       1901 
       1910 
       1921  
       1921 
       1910 

 
11 
16 
  2 
48 
38 
27 
18 
19 
  1 

 

 2 Buday 
           - Michał 

 
       1904 

 
33 

 

 3 Bujarski 
           - Józef 

 
       1903 

 
25 

 

4 Bojarski 
           - Antoni  
           - Stanisław 

 
       1911 
       1904 

 
23 
18 

 

 5 Bujarska 
           - Domicela 
           - Józefa 
           - Maria 

 
       1901 
       1901 
       1901 

 
15 
10 
43 

 

 6 Bojarska 
            - Aniela  
            - Katarzyna 
            - Marianna 

 
       1910 
       1905 
       1908  

 
19 
18 
18 

 

 7 Bukowski 
             - Józef  
             - Piotr 
             - Piotr 
             - Piotr 

 
       1911          
       1903 
       1906 
       1911 

 
18 
23 
26 
18 

 

 8 Bukowska 
              - Aniela 
              - Bronisław 
              - Katarzyna 
              - Magdalena 
              - Maria 
              - Władysław 

 
        1911 
        1911 
        1906  
        1913  
        1911  
        1911  

 
18 
14 
17 
  1 
45  
  7 

 

 9 Buliszak 
              - Anna 
              - Franciszek 
              - Franciszek 
              - Franciszek 
              - Józef 
              - Józef 

 
        1911 
        1912  
        1903 
        1902   
        1912  
        1905  

 
20 
18 
26 
23 
25 
43 

 

10 Buszek 
              - Antoni 

 
         1913 

 
32 

 



              - Janina 
             - Józef  
             - Maria   
             - Stanisława 
             - Maria 
             - Stanisław 
             - Zofia 

        1913 
        1913 
        1913  
        1913 
        1913 
        1913  
        1913 

 4 
 2 
 4 
 2 
25 
41  
  0  

11 
 

Drozd 
              - Jan 
              - Jan 
              - Jan 

 
        1907 
        1905 
        1898  

 
24 
23 
26  

 

12 Drużgalski 
              - Wawrzyniec 

 
        1910 

 
27 

 

13 Drużgalska 
               - Anna 

 
        1902  

 
19 

 

14 Faber 
              - Fanie 
              - Marjam  

 
        1920  
        1920  

 
17 
19 

 

15 Fedorczak 
               - Anna 
               - Antonina 
               - Jan 
               - Maria 
               - Maria 
               - Mikołaj 
               - Stanisław  
               - Zofia 

 
        1904 
        1913  
        1904  
        1913  
        1913 
        1904  
        1913 
        1904  

 
 9 
 3 
 7 
 5 
35  
  1 
  7 
31 

 

16 Freudenfall 
               - Rachela 

 
        1921 

 
21 

 

17 Gaśnik 
              - Marianna 

 
        1903 

 
24 

 

18     Gomółka 
             - Józef  

 
        1912 

 
26 

 

19 
 

Gomułka 
             - Franciszek 

   
        1913 

 
48 

 

20 Górecka 
             - Franciszka 
             - Franciszk 
             - Jan 
             - Maria 

 
        1913 
        1913 
        1913  
        1913 

 
28 
  3 
  4 
  2 

 

21 Gościński 
              - Antonina 
              - Franciszek 
              - Jan 
              - Jakub 
              - Józef 
              - Michał 
              - Stanisław 
              - Teresa 
 

 
        1912 
        1913   
        1912 
        1912 
        1910  
        1913 
        1912  
        1912    

 
11 
25 
 7 
44 
18 
42 
  3 
40 

 



22 Gościńska 
              - Antonina 
              - Bronisława 
              - Józefa 
              - Marianna 
              - Stanisław 
              - Zofia 
              - Zofia 
              - Zofia               

 
        1906  
        1921 
        1921 
        1906 
        1906 
        1906 
        1913 
        1902     

 
36 
11 
43 
  8 
  6 
10 
18 
19  

 

23 Gottlob 
             - Chana 
             - Levi 
             - Maria 

 
        1920 
        1913 
        1920  

 
16 
17 
20 

 

24 Górska 
             - Aniela 
             - Helena 
             - Julia 
             - Piotr 

 
        1909 
        1913 
        1913 
        1913  

 
18 
  0 
30 
 5 

 

25 Grab 
             - Antonina 
             - Jan 
             - Józef 
             - Józef  
             - Józefa 
             - Katarzyna 
             - Maria 

 
        1905 
        1902 
        1902 
        1912 
        1910 
        1910 
      1910

 
17 
47 
25 
32 
13 
  9 
 7 

 

26 Grotek 
             - Anna 
             - Franciszek 

 
        1912 
        1913 

 
20 
17 

 

27 Grucelak 
             - Jan 

 
         1900 

 
10 

 

 28    Gruczelak 
             - Jan             

 
         1906  

 
27 

 

29 Hadała 
             - Jan 
             - Wojciech 

 
         1909 
         1903 

 
17 
38 

 

30 Halkiewicz 
              - Jan 

 
         1907   

 
19 

 

31 Hassaj 
              - Anna 
              - Mateusz 

 
         1907 
         1907 

 
17 
24 

 

32 Heral 
              - Jan 
              - Marianna  
              - Wilhelm 
              - Zuzanna 

 
         1910 
         1911 
         1910 
         1910   

 
 1 
18 
26 
24 

 

33 Hochhauser 
              - Aron 
              - Chaje 
              - Chane 

 
         1925 
         1925 
         1913 

 
15 
51 
17 

 



              - Feige  
              - Meilech 
              - Naftali 
              - Pessie 
              - Rachel 
              - Rywka 

         1910 
         1925 
         1925  
         1910 
         1910 
         1925 

  3 
13 
51 
26 
17 
18 

34 Homa 
              - Antoni  
              - Eudakja 
              - Józef 
              - Katarzyna 
              - Klemens 
              - Marianna 
              - Michał 

 
         1904 
         1921 
         1906 
         1906 
         1905 
         1921 
         1905     

 
36 
13 
25 
20 
39 
22 
38 

 

35 Homiak 
              - Stefan 

 
         1911 

 
30 

 

36 Hopej 
              - Maria 

 
         1909 

 
17 

 

37 Ingot 
              - Helena 

 
         1910 

 
17 

 

38 Jacenik 
              - Teodor 

 
         1912 

 
30 

 

39 Jeżowska 
              - Maria 

 
         1912 

 
18 

 

40 Jurczak 
              - Antonina 
              - Zofia 

 
         1906 
         1906  

 
20 
17 

 

41 Kaczmarczyk 
              - Jarosław 

 
         1922 

 
38 

 

42 Kałucki 
             - Franciszek 

 
         1912 

 
36 

 

43 Kałucka 
             - Jan 
             - Michalina 

 
         1913 
         1913  

 
  2 
22 

 

44 Kmitowicz 
             - Antoni 
             - Antoni  
             - Domicela 
             - Józef 

 
         1892 
         1892 
         1892 
         1892 

 
  1 
32 
21 
  2 

 

45 Koliczko 
             - Andrzej 
             - Grzegorz 
             - Stefan 

 
         1904  
         1904  
          1904 

 
13 
  8 
  9 

 

46 Kosiba 
             - Józef 
             - Józef 
             - Maria 
             - Michał 
             - Piotr 
 

 
         1905 
         1906  
         1906 
         1906 
         1902 

 
28 
44 
46  
26 
26  

 



47 Krakowski 
             - Alana 
             - Zygmunt 

 
         1913 
         1913 

 
 9 
17 

 

49 Krakowska 
             - Domicela 

 
         1911 

 
20 

 

50 Krynicki 
             - Karola 

 
         1913 

 
18 

 

51 Leniuch 
             - Maria 

 
         1908    

 
22 

 

52 Leśniak 
             - Józef 
             - Józef 

 
         1913 
         1905 

 
42 
35 

 

53 Lustig 
             - Enia 

 
         1913  

 
21 

 

54 Łuczyński 
             - Michał 
             - Stanisław 

 
         1907 
         1901 

 
18 
37 

 

55 Magiera 
             - Antoni 
             - Józef 
             - Józef 

 
         1911 
         1905 
         1901  

 
30 
28 
33 

 

56 Magera 
             - Franciszek 
             - Jan 
             - Piotr 

 
         1898 
         1913 
         1898 

 
26 
44 
50 

 

57 Markiewicz 
             - Domicela 
             - Jan 
             - Stanisław 
             - Zofia 

 
         1910 
         1905 
         1905 
         1902 

 
16 
37 
16 
19   

 

58 Michalik 
             - Bronisława 
             - Franciszek 

 
         1908 
         1908  

 
25 
  3 

 

59 Miczulski 
             -……. 
             - …na  
             - Andrzej 
             - Jan 
             - Józef 
             - Piotr 
             - Wawrzyniec 

 
         1906 
         1906 
         1905 
         1903 
         1903 
         1902 
         1902 

 
39 
28 
30 
26 
28 
21 
28 

 

60 Miczulska 
             - Antonina 

 
         1913 

 
20 

 

61 Mikusz 
             - Andrzej 

 
         1901 

 
50 

 

62 
 
 
 

Moszczak 
             - Anna 
             - Anna 
             - Franciszek  
 

 
         1913 
         1913 
         1913        

 
18 
48 
10 

 



63 Motyka 
           - Aniela 

 
        1904 

 
18 

 

64 Nowak 
            - Antoni 

 
        1909 

 
18 

 

65 Obrzut 
           - Antoni 

 
        1908  

 
55 

 

66 Paciorek 
            - Antonina 
            - Antonina 
            - Franciszek 
            - Katarzyna 

 
        1911 
        1904 
        1911 
        1904  

 
26 
10 
36 
17 

 

67 Pańczak 
            - Anna 

 
        1905  

 
12 

 

68 Pasternak 
            - Józef 

 
        1904 

 
19 

 

69 Pawłowski 
            - Wikita 
            - Stanisław 

 
        1912 
        1911 

 
19 
17 

 

70 Pawłowska 
            - Domicela 
            - Helena 
            - Maria 
            - Zofia 

 
        1901 
        1923 
        1910 
        1909 

 
19 
23 
18 
18 

 

71 Piróg 
            - Antoni 

        
        1901  

 
15 

 

72 Pirogowicz 
               - Stanisław 

 
        1909 

 
18 

 

73 Pierog 
               - Józef  
               - Józef  
               - Michał    

 
        1910 
        1906  
        1905 

 
35 
30 
29 

 

74 Pierogowicz 
               - Kazimiera 
               - Michał 

 
        1910  
        1910 

 
17 
34 

 

75 Pitala 
               - Maria 

 
        1910 

 
18 

 

76 Pletnik 
               - Wiktor 

 
        1900 

 
35 

 

77 Polański 
               - Franciszek 
               - Michał 

 
        1909 
        1907 

 
32 
16 

 

78 Porth 
               - Paulina 

 
        1911 

 
38 

 

79 Przybylski 
               - Andrzej 
               - Antoni 
               - Franciszek 
               - Franciszek 
               - Maria 
 

        
        1900 
        1911 
        1908  
        1911  
        1908      

 
27 
11 
15 
25 
11 

 



80 Przybylska 
               - Jan 
               - Katarzyna 
               - Maria 
               - Zuzanna 

 
        1907 
        1907 
        1911 
        1907 

 
 4 
 7 
18 
37 

 

81 Pyrć 
               - Franciszek 
               - Józef 

 
        1905 
        1905 

 
17 
23 

 

 82   Rams 
               - Anaz Aazya 
               - Franciszka 
               - Helena 
               - Józef 
               - Józef 
               - Maria 
               - Maria 

 
        1913 
        1913 
        1913 
        1912  
        1913 
        1913 
        1913 

 
45 
  9 
  7 
35  
  2 
  2 
22 

 

83 Radzik 
               - Józef 

 
        1910 

 
17 

 

84 Rączkowska 
               - Józefa 

 
        1910 

 
22 

 

85 Romaniak 
               - Antoni 

 
        1902 

 
28 

 

86 Ruchała 
               - Anna 
               - Józef 
               - Stanisław 
               - Stanisław 

 
        1914 
        1907  
        1914  
        1914 

 
21 
18 
23 
29  

 

 87 Rutowicz 
               - Antoni 
               - Antonina 
               - Aurela 
               - Józef 
               - Kasper 
               - Katarzyna 
               - Marianna 

 
        1912 
        1912 
        1912 
        1912 
        1909 
        1912 
        1912 

 
  3 
  9  
  8 
16 
43 
32 
13 

 

88 Rychwa 
               - Jan 

 
        1910  

 
35 

 

89 Sajdak 
               - Bronisława 
               - Franciszek  
               - Helena 
               - Jan 
               - Józef 
               - Zofia 
               - Stanisław 
               - Stanisław 
               - Władysław 
               - Zofia   

 
        1910 
        1906 
        1902 
        1910 
        1907  
        1910  
        1902 
        1912  
        1911 
        1911  

 
  3 
24 
40 
  2 
26 
20 
38 
43 
  3 
22 

 

90 Sikorski 
              - Jan 

 
         1907 

 
32 

 



              - Józef    
              - Stanisław          

       1910 
       1907 

17 
28 

91 
 

Sikorska 
              - Albina 
              - Edward 
              - Maria 

 
        1901 
        1909  
        1909   

 
18 
  2 
27 

 

92 Skwarczewski 
              - Józef 
              - Stanisław 
              - Stanisław 

 
        1904 
        1907 
        1903  

 
18 
19 
16 

 

93 Skwarczewska 
              - Bronisława  
              - Maria        

 
        1913  
        1913 

 
  3 
25 

 

94 Sowa 
             - Jakub 
             - Józef 

 
       1906        
       1900 

 
35 
31 

 

95 Stankiewicz 
             - Katarzyna 
             - Maria 

 
       1907 
       1900 

 
17 
16 

 

96 Stachurski 
             - Franciszek 
             - Józef 

 
      1900  
      1901       

 
19 
52 

 

97 Stachurska 
             - Marianna 

 
      1912 

 
60 

 

98 Stroka 
             -Jan 
             -Jan 
             - Jadwiga 
             - Wikta  

 
      1903 
      1907 
      1907 
      1907 

 
26 
30 
  3 
25 

 

99     Susitko 
             - Antonina 

 
       1904 

 
18 

 

100 Szczawińska 
             - Warwara         

 
       1905 

 
2 

 

101 Śliwa 
            - Jan 
            - Maryla 

 
       1903 
       1910 

 
33 
17 

 

102 Śliwiński 
            - Józef 

 
       1903 

 
24 

 

103 Śliwińska 
             - Antonina  
             - Ewa 
             - Helena 

 
       1907 
       1907 
       1907 

 
 7 
29 
 4  

 

104 Świderski 
             - Antoni 
             - Antoni 
             - Jakub 
             - Jędrzej 
             - Michał  

 
       1912 
       1912 
       1903 
       1907 
       1900 

 
18 
18 
37 
28 
36 

 

105 Świderska 
             - Franciszka 

 
       1913 

 
29 

 



             - Maria        1902 21 
106 Tokarczyk 

             - Andrzej 
             - Antonina 
              - Antonina 
              - Antonina 
              - Franciszek 
              - Jan 
              - Jan 
              - Józef 
              - Józefa 
              - Władysława 

 
       1901 
       1909 
       1909 
       1910  
       1910 
       1912 
       1907  
       1904 
       1909 
       1910  

 
43 
17 
22 
22 
27 
24 
19 
22 
15 
  1 

 

107 Tryszczyła 
             - Antonina 
             - Jan 

 
       1909 
       1901 

 
19 
26 

 

108 Tryszczuła 
             - Stanisław 

 
       1907 

 
17 

 

109 Tymeczko 
              - Jan          

 
       1906    

 
26 

 

110 Tyliszczak 
             - Antonina 
             - Jan 
             - Józef 
             - Józef 

 
       1910 
       1903 
       1910 
       1903 

 
19 
48 
27 
26 

 

111 Teliszczak 
             - Jan 

 
      1910 

 
21

 

112 Wachna 
             - Antonina 

 
       1909 

 
19 

 

113 Wachulski 
             - Jan 

 
       1910  

 
17 

 

114 Weiss 
             - Marcus 
             - Moritz 
             - Sarah 
             - David 

 
       1899 
       1899 
       1900 
       1902 

 
15 
11 
32 
24 

 

115 Wilczyński 
             - Antoni 
             - Jan 

 
       1911 
       1901  

 
22 
32 

 

116 Wójcik 
             - Antoni 

 
       1911 

 
26 

 

117 Złatykanicz 
             - Marianna 

 
       1913 

 
28 

 

118 Żebracki 
             - Andrzej 

 
       1900 

 
33 

 

119 Żebracka 
             - Domicela 
             - Jan  
             - Zofia  

 
       1906 
       1906 
       1901 

 
26 
  1 
50 
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John Tyliszczak
Andrzej Krajniak
Maria Zajączkowska

Saga rodziny TyliSzczaków.
HiSToria rodziny JoHna z BridgeporT

Nazywam się John Tyliszczak, wychowywałem się w Bridgeport, w stanie Connecticut, 
w USA. Miasto w latach swojej świetności pełne było Polaków, Czechów, Słowaków, 
Ukraińców i innych Europejczyków. Ochrzczony zostałem w cerkwi św. Michała, przy 
której działał Klub Łemkowski, do którego dostarczałem gazety. Chodziłem do szkoły, 
funkcjonującej przy cerkwi św. Jana. Uczęszczałem również do Klubu Orła Białego, 
gdzie wypiłem swojego pierwszego drinka. Mimo licznych kontaktów nie udało nam 
się spotkać tam innych Tyliszczaków. Myślałem, że jesteśmy jedynymi Tyliszczakami 
na świecie. Mój ojciec wspominał, że mamy jakichś krewnych w Kanadzie, ale to było 
bardzo daleko.

Wraz z końcem zimnej wojny i nadejściem ery komputerów kontakty stały się znacz-
nie łatwiejsze i można było śledzić losy rodziny. Odkryłem, że nie byliśmy jedynymi 
Tyliszczakami. Dzisiaj wiem o Tyliszczakach w USA, Kanadzie oraz w Azji i Afryce, 
a także w Polsce.

Dzięki kontaktom w Polsce oraz poszukiwaniom w Internecie mogę prześledzić 
historię rodziny mojego ojca do roku 1790. Na prośbę tych, którzy pomogli mi w po-
szukiwaniach, oraz w podziękowaniu dla nich chcę wypełnić białą plamę w historii Ty-
liszczaków, która związana jest z losami mojej rodziny. Opowiem historię Tyliszczaków, 
jaką znam z przekazów rodzinnych.

Mój ojciec, Stanisław Tyliszczak, urodził się 20 kwietnia 1914 r. w Detroit, w stanie 
Michigan. Był jednym z pięciorga dzieci Józefa Tyliszczaka i Antoniny Wojak. Jego 
rodzice – Józef i Antonina – przypłynęli 10 maja 1910 r. do Nowego Jorku z Bremy 
w Niemczech, na parowcu „Kaiser Wilhelm der Grosse”. Jednak nie zostali tam długo; 
natychmiast udali się do Detroit, gdzie mieli przyjaciół, którzy sponsorowali ich przy-
jazd. W tym czasie miasto Detroit kwitło, było mnóstwo zakładów pracy. Dziadkowie 
zamieszkali w Poletown, wschodniej dzielnicy, która wraz z kościołem św. Augustyna 
była centrum polskiej społeczności. Stąd blisko było do fabryk samochodowych i rzeźni, 
w których pracowało wielu świeżo przybyłych imigrantów.

Rodzinny, ustny przekaz mówi, że mój dziadek pracował w fabryce samochodów. 
Dziadkowie mieszkali niedaleko zakładu Fischer Chrysler. Prawdopodobnym jest, że 
dziadek właśnie tam znalazł zatrudnienie.

Dziadkowie mieli sporą gromadkę dzieci: Janinę, urodzoną 10 kwietnia 1912 r., Sta-
nisława, urodzonego 20 kwietnia 1914 r., Józefa, urodzonego 10 marca 1916 r., Annę, 
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urodzoną 14 grudnia 1919 r. (wszyscy urodzili się w Detroit) oraz Marię urodzoną 22 
marca 1922 r. w Muszynie. Losy tych dzieci potoczyły się różnie. Janina wyszła za mąż, 
po mężu nazywała się Plalako, zmarła w 1935 roku w czasie połogu, zmarło również 
jej dziecko. Józef zmarł 12 grudnia 1945 r. na raka. Anna, po mężu Wiśnia, mieszkała 
w Polsce do 1990 roku i miała co najmniej troje dzieci. Jej siostra Maria również miesz-
kała w Muszynie, była dwa razy zamężna. Pierwszym jej mężem był Jędrzejowski, a po 
jego śmierci wyszła za mąż za Bieniawskiego.

Po pierwszej wojnie światowej oraz powstaniu państwa polskiego mój dziadek zde-
cydował się na powrót do Muszyny. Przekaz rodzinny mówi, że jego żona nie popierała 
tego pomysłu. Dodatkowym impulsem do powrotu było wprowadzenie w USA prohibicji, 
czyli ustawy zabraniającej wytwarzania i sprzedaży alkoholu. Babcia, jak się wydaje, 
znała tajemnicę produkcji dobrej wódki z ziemniaków. Wytwarzała ją w domowej wannie 
i miała czysty zysk ze sprzedaży. Decyzja jednak zapadła i rodzina wróciła do Polski. 
Nie wiem dokładnie, kiedy wrócili. Najprawdopodobniej w 1920 lub w 1921 roku. 

Wiza powrotna dziadków Johna z USA do Polski.
Antonina (z domu Wojak) i Józef Tyliszczakowie z dziećmi:

Janiną, Józefem, Anną i Stanisławem,
około 1920 roku

Nigdy nie spotkałem się z moimi dziadkami ze strony ojca. Dziadek zmarł w 1950, 
a babcia w 1970 roku.

W 1922 roku urodziła się moja mama, Suzanna Kopac, w Bridgeport, w stanie Con-
necticut. Mój ojciec miał wówczas 8 lat.  Mama była najmłodszym dzieckiem z dziewię-
ciorga dzieci Akima Kopaca i Anny Hriczenyak.  Dziadkowie ze strony matki pochodzili 
z okolic Małego Sulina, miejscowości należącej obecnie do Słowacji, leżącej prawie na 
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samej granicy z Polską, po drugiej stronie Popradu, naprzeciw Żegiestowa. Moja babcia 
pierwszy raz wyemigrowała do USA w 1908 roku. Pracowała jako pokojówka w Brid-
geport. Wróciła jednak do Europy, gdzie urodziła syna. Po powrocie poznała dziadka 
i razem zaplanowali wyjazd do Ameryki. Mająca kontakty za oceanem babcia wyjechała 
pierwsza, a wkrótce dołączył do niej dziadek. Pobrali się w 1914 roku. Dziecko zostawili 
pod opieką rodziców mojego dziadka. Zadanie bezpiecznego sprowadzenia chłopca do 
Stanów powierzyli bratu babci – Janowi, w zamian zobowiązali się do pokrycia kosztów 
jego przyjazdu do USA. W rok po ich ślubie Jan przywiózł chłopca do Stanów.  

 Jan był już żonaty w Polsce, ale po przywiezieniu chłopca do USA pozostał w Nowym 
Jorku. Jego żona nie dołączyła do niego, a on nigdy już się nie ożenił. Jan żył w Nowym 
Jorku aż do śmierci, to jest do 1960 roku.

Rodzice mojej matki mieli dziewięcioro dzieci; niestety dwoje zmarło w wieku 
niemowlęcym, a trzecie w wieku trzech lat – byli to John, Mary i drugi John. Pozostałe 
dzieci to George, dziecko mojej babki z pierwszego pobytu w Stanach, Victoria, Helen, 
Anna, Stephen i Susan. 

W Bridgeport żyła duża populacja ludzi z Europy Wschodniej. Z jakiej części starego 
kraju pochodzą imigranci można było poznać po tym, do którego z licznych kościołów 
uczęszczali. Rodzina mojej mamy należała do Łemków, dlatego jej członkowie chodzili 
do cerkwi prawosławnej św. Jana.

Dziadkowie Johna, Akim i Anna Kopaczowie 
z dziećmi: Stefanem i Zuzanną, 

około 1925 roku
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Pod koniec lat 20. dziadek ze strony mamy postanowił wrócić do Polski. Nie jest znany 
powód takiej decyzji. Być może podjął ją dlatego, że rodzina w Polsce potrzebowała ich 
pomocy w gospodarstwie, a częściowo może dlatego, że od pracy w odlewni, w pyle, 
dziadek zachorował. To była trudna i brudna robota, ale dziadek był pracowity i potrafił 
utrzymać rodzinę. Praca w tak ciężkich warunkach niosła jednak za sobą ryzyko i mogły 
pojawiać się problemy. Jeśli dochodziło do wypadku i pracownik nie mógł pracować, 
to nie dostawał zapłaty. Oznaczało to, że nie było pieniędzy ani na jedzenie, ani na 
mieszkanie. Mama wspomina, że pewnego razu mój dziadek wyszedł na kilka drinków. 
Nie był przyzwyczajony do picia, ponieważ nie pił często, a do tego miał słabą głowę. 
Wracając z tej wyprawy do domu wypadł z tramwaju. Uległ wypadkowi i był bez pracy 
przez kilka tygodni. Rodzina została bez środków do życia. W tym czasie dzieci były 
przenoszone od przyjaciół do przyjaciół, którzy je karmili.

Rodzina dziadka przynajmniej raz otrzymała list mówiący o tym, że w gospodarce 
wszystko idzie źle i jeśli nie mają worka pieniędzy, to powinni zostać tam, gdzie są. 
Było to jednak już po sprzedaży mebli. Tym razem jeszcze pozostali, ale nie na długo. 
Wkrótce rodzina ponownie była spakowana i kierowała się do Polski. Jednak i teraz nie 
obyło się bez problemów. 

Kiedy dziadkowie zdecydowali się na powrót do Polski, ich najstarszy syn, George, 
miał 20 lat i przygotowywał się do zawarcia małżeństwa. Najstarsza córka, szesnasto-
letnia Vickie, również nie chciała wyjeżdżać. Kompromis został zawarty. Rodzina nie 
wyjechała do dnia ślubu syna. George i Vickie pozostali.  Ich rodzice i czwórka młod-
szych dzieci (w tym moja matka) wrócili do Polski. Rodzina została podzielona. Wujek 
mojej matki, John, zgodził się, że weźmie Vickie, kiedy reszta rodziny wróci do Europy. 
Wszystko szło według planu, z wyjątkiem tego, że Vickie nie podobało się życie pod 
opieką wuja. Wuj był samotnym człowiekiem i miał swoje przyzwyczajenia, z którymi 
Vickie nie mogła się pogodzić. Vickie kilka razy uciekała od niego i w końcu schroniła 
się  u brata, w Bridgeport. Brat z żoną zgodzili się ją zatrzymać, pozostała więc u nich 
do czasu, gdy dostała pracę i zaczęła swoje własne życie. 

Mój dziadek, będąc jeszcze w Bridgeport, kupił gospodarstwo w Polsce. Ziemia była 
piękna i żyzna, ale dom był w ruinie. Wiele lat później, po powrocie do Bridgeport, moja 
ciotka publicznie wyzwała człowieka, który sprzedał jej ojcu „kota w worku”. 

W latach 30. wielki kryzys uderzył w USA, wielu ludzi zostało bez pracy i środków 
do życia. Rodzina mojej matki myślała, że podjęła dobrą decyzję. Mówili, że na gospo-
darstwie zawsze można się utrzymać, przynajmniej ma się jedzenie. 

Przejście z miejskiego życia w Ameryce do wiejskiego życia w południowej Polsce 
było szokiem dla mojej mamy. Nie było żadnych filmów, tramwajów, a zwierzęta zagląda-
ły do domu. Była też ciężka praca, przerastająca jej możliwości, ale ona się dostosowała. 
Lata jej dzieciństwa obracały się wokół pasienia krów i prac w rodzinnym gospodarstwie. 
Dzieci od początku nie lubiły i nie zgadzały się ze swoją babką. Jej dom miał klepisko. 
One uważały też, że za dużo pije. Ona uważała, że dzieci są zbyt kapryśne i leniwe.

Nie wiem zbyt wiele o dzieciństwie mojego ojca w Polsce. Wiem, że zawsze kochał 
wszystkie rzeczy mechaniczne. Cieszył się majstrując przy samochodach i maszynach 
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rolniczych. Do końca swego życia był zawsze zainteresowany maszynami rolniczymi. 
Dołączył również do straży pożarnej, był bardzo dumny ze swojego wozu strażackiego. 
W tym czasie pokochał zwierzęta i przyrodę – zachował to aż do swojej śmierci. Zarabiał 
na życie jako dorożkarz.

W latach 30. i 40. moja mama mieszkała w Andrzejówce, a mój ojciec w Muszynie, 
niecałe 10 kilometrów od siebie. Oboje byli Łemkami, z rodzin z południowej Polski, 
które wyemigrowały do USA, a następnie wróciły w rodzinne strony. Jednak w Polsce 
nigdy się nie spotkali.

Do Polski powrócił również mój wujek Stefan, starszy o rok brat mamy. Jako młody 
człowiek poznawał okolice i ludzi. Chodził do miasta i rozmawiał ze wszystkimi. Kiedy 
dowiedział się, że w Muszynie jest jeszcze jedna rodzina, która wróciła z USA do Polski, 
zainteresował się jej historią i nawiązał z nią kontakt. W ten sposób mój wujek poznał 
rodzinę mojego ojca. Różnica wieku między nimi wynosiła prawie 10 lat, nie byli więc 
przyjaciółmi, ale się znali. Związek ten będzie im dobrze służyć w późniejszych latach. 

W 1939 roku wybuchła wojna. Na początku wojny moich rodziców przed represjami 
chroniło amerykańskie obywatelstwo. Moja mama nigdy nie spotkała mojego ojca, kiedy 
żyli w Polsce. Raz jednak spotkała swoich przyszłych teściów. Stało się to wówczas, 
kiedy Niemcy zajęli Polskę. Rodzice ojca przyszli do rodziców mamy, aby dyskutować, 
czy należy zostać, czy wyjeżdżać i co robić z dziećmi urodzonymi w Ameryce. Nie wiem, 
jaki był wynik dyskusji, ale na działanie było już za późno. 

Mój ojciec w maju 1940 roku próbował wrócić do USA, jednak nie był w stanie tego 
załatwić. Szukając pomocy, napisał do ambasady USA w Berlinie. Polska była okupowana 
i w Warszawie nie było już ambasady USA. Odpowiedź nie była pomocna. Urzędnicy 
oznajmili, że bardzo chcieliby pomóc, ale będzie musiał przyjechać do Berlina i uzyskać 
nowy zestaw dokumentów. Ambasada wyjaśniła, że obsługuje zgłaszające się osoby 
zgodnie z zasadą, „kto pierwszy, ten lepszy”, a więc powinien być przygotowany do 
zatrzymania się w Berlinie przez jakiś czas. Łączyło się to z zabraniem wystarczającej 
ilości pieniędzy na pobyt i opłaty. Do odpowiedzi dołączony był również harmonogram 
rejsów parowców. Tak więc mój ojciec pozostał w Polsce.

W czasie wojny ojciec, matka i wuj Stefan zostali wywiezieni na przymusowe roboty 
do Niemiec.

Mój ojciec rzadko mówił o tych czasach, ale niektóre rzeczy wyszły na jaw. Przez 
długi czas przechowywał starą, ciężką metalową łyżkę. Powiedział, że była jego włas-
nością przez całą wojnę i czasem to było wszystko, co miał. Mówił również o strachu, 
jaki wywoływały odgłosy zbliżających się rosyjskich katiuszy. Kiedyś wspominał, jak 
musiał pracować w niemieckiej kuchni polowej. Opowiadał, jak on i inni wrzucali różne 
nieczystości do dużych kotłów, w których gotowali jedzenie dla Niemców, chcąc wy-
wołać u nich choroby. Jako przyczynę chorób podawano „złe mięso”. Czasami mówił 
o złym końskim mięsie.

Moja matka wyjechała do Niemiec zamiast swojej starszej siostry, która była zbyt 
przerażona wyjazdem. To jest trudne do zrozumienia, ale ostatecznie wyjaśniła się 
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przyczyna takiej decyzji. Rok przed wyznaczeniem ciotki do wywózki na roboty, moja 
mama miała problem. Kiedy niemiecka jednostka przechodziła przez jej wieś, Niemcy 
wymagali od mieszkańców dostaw żywności dla wojska. Dziadek otrzymał rozkaz, aby 
zapewnić im mleko, które moja matka miała im zanosić. Pewnego dnia została zaata-
kowana przez niemieckiego oficera. Przestraszona i zawstydzona tym traumatycznym 
doświadczeniem, myślała, że zginie z jego rąk, ale udało się jej uciec. Przerażona tym, 
co będzie dalej, zwierzyła się swojej najlepszej przyjaciółce i siostrze. One opatrzyły jej 
rany i pocieszały ją. Wymyśliły plan jej ochrony do czasu, aż Niemcy opuszczą wieś.

Matka miała zatem dług wdzięczności wobec siostry. Tego samego roku na roboty 
trafiła również najlepsza przyjaciółka ciotki, zabrana z pierwszym transportem robot-
ników. Została jednak odesłana z powrotem do domu, ponieważ w Niemczech zaszła 
w ciążę. Na domiar złego, po jej powrocie rodzina nie chciała pomagać ani jej, ani jej 
dziecku. Uznali, że ojcem jest Niemiec, chociaż dziewczyna twierdziła, że była zamężna 
z polskim robotnikiem. Grupa dziewcząt, w tym moja ciotka, starała się jej pomagać. 
Kiedy przyszedł nakaz wyjazdu do Niemiec dla ciotki, ta była przerażona. Sądziła, że 
jej udziałem będzie taki sam los, jak jej przyjaciółki. Moja mama, pamiętając, jak siostra 
jej pomogła, zgłosiła się na ochotnika w jej miejsce, podszywając się pod nią. Zgodziła 
się, nie za bardzo zdając sobie sprawę, co to oznacza. Nie przypuszczała, że spędzi 
trzy następne lata w Niemczech, na robotach przymusowych. Wkrótce po przybyciu na 
miejsce pracy mama starała się wyjaśnić, że trafiła na roboty przez pomyłkę i podała 
swoje prawdziwe imię. Jednak dla Niemców nie było ważne ani jej imię, ani osoba, ich 
interesowało tylko to, by mogła pracować. Harowała zatem w różnych miejscach i wyko-
nywała różne roboty: cięcie drzew, kopanie rowów i wszelkie prace na roli. Pracowników 
przenoszono z miejsca na miejsce, tam, gdzie Niemcy chcieli mieć wykonaną robotę. 
Jedno Boże Narodzenie spędziła z francuskim jeńcem wojennym. W Wigilię Francuz 
podzielił się z nią swoim pakietem żywnościowym z Czerwonego Krzyża. Opisała to 
jako swoją najlepszą Wigilię. Z innego obozu zapamiętała małą chatę, do której Niemcy 
zabierali ludzi. Jeśli ktoś został tam zabrany, to już nigdy nie wychodził żywy. W innym 
gospodarstwie zaprzyjaźniła się z amerykańskim jeńcem; znała go tylko pod imieniem 
„Pete”. Zachowywał się w stosunku do niej jak starszy brat. Ponieważ pochodziła ze wsi, 
często trafiała do niemieckich gospodarstw, z jednym lub dwoma innymi robotnikami, 
kierowana do pracy na roli.

Niektórzy Niemcy traktowali ją przyzwoicie, inni nie bardzo. Gdy była w Niemczech, 
umarła jej matka. Mówiła, że w swoim sercu czuła, kiedy to się stało, zanim otrzymała 
telegram wysłany przez rodzinę. Kiedy dostała list informujący o śmierci mamy, żona 
gospodarza dała jej jeden dzień, aby mogła ją opłakiwać. Następnie odebrała jej zdjęcie 
matki.

Kiedy Niemcy uznawali, że ich gospodarstwo nie jest wystarczająco duże na dwóch 
pracowników, matkę wysyłano dalej. Rolnik twierdził, że mężczyzna może wykonywać 
kobiece prace, ale kobieta męskiej nie może. Moja matka nie zgadzała się z tą opinią: 
z grupą dziewcząt zaprzęgano ją jak konia i zmuszano do ścinania i ciągnięcia pni drzew 
po śniegu. 
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W 1945 roku wraz z innymi pracowała przy ścince drzew. Niemieccy strażnicy kazali 
robotnikom się przenosić – musieli rzucić wszystko i iść, ponieważ zbliżali się Rosjanie. 
Kiedy uciekali, parę drobiazgów mamy i jej dokumenty pozostały w obozie.

Ostatnią pracą mamy w Niemczech było kopanie rowów dla niemieckiej armii, 
w pobliżu dużej bazy wojskowej nad Bałtykiem. Robotnicy pracowali całymi dniami 
i spali w miejscu pracy. Kiedy pewnego dnia rano okazało się, że Niemców już nie ma, 
na początku nie wiedzieli, co robić, więc zostali tam, gdzie byli. Moja matka pilnowała 
krów, gdy po raz pierwszy zobaczyła żołnierza rosyjskiego. Krzyknął do niej, że nie 
musi już dłużej zajmować się niemieckimi krowami. Powiedziała, że krowa nie wie, że 
jest niemiecka i razem pili mleko. Niektórzy ludzie radzili mojej matce,  by udała  się na 
zachód i szukała Anglików, ponieważ z Anglii będzie jej łatwiej dostać się do Ameryki. 
Ona jednak nie mogła znieść myśli, o zaniechaniu powrotu do swojej rodziny. I tak oto 
moja mama zaczęła iść do domu.

Wujek Stefan również został zabrany na roboty przymusowe. Umieszczono go w gru-
pie budującej drogi. Początkowo grupa ta pracowała blisko domu, ale gdy skończono 
budowę, Niemcy rozpoczęli wysyłkę pracowników na wschód. Wujek wówczas uciekł 
i przez dwa lata ukrywał się w lesie. Oczywiście ludzie widywali go w tym czasie, mo-
gli go wydać, ale nie zrobili tego. Podkradał się też nocą do rodzinnego gospodarstwa. 
Rodzina opracowała plan umożliwiający mu powrót do domu. Moja ciotka Anna przy-
jaźniła się z kobietą, która prowadziła miejscową karczmę. Co dzień polski policjant, 
który współpracował z Niemcami, w drodze do pracy i z powrotem zatrzymywał się 
w karczmie na  kieliszek wódki. Moja ciotka poprosiła przyjaciółkę, by ta zapytała 
policjanta, jak można zdobyć dokumenty tożsamości. Właścicielka gospody zgodziła 
się. Policjant najpierw zaczął wściekle krzyczeć, że nie powinna nigdy zadawać takie-
go pytania. Czyż nie wie, że za to może być aresztowana? Ostatecznie, gdy awantura 
i krzyki ucichły, powiedział jej to, co chciała wiedzieć.  Z uzyskaną informacją ciotka 
z przyjaciółką udały się do księdza, który mógł zapewnić niezbędne fałszywe dowody 
tożsamości i umożliwić wujkowi powrót z lasu. Oczywiście sąsiedzi wiedzieli, że to 
wszystko farsa, ale nikt nic nie powiedział.

Moja babcia, ta ze strony matki, urodziła dziewięcioro dzieci. Kiedy umierała w 1943 
roku z sześciorga żyjących dwoje było w USA, jedno w Niemczech, a jedno ukrywało 
się w lesie.

Moja matka rozpoczęła powrót do Polski jeszcze przed zakończeniem wojny. Dotarcie 
do domu zajęło jej miesiące. Wędrowała pieszo, wozami konnymi i koleją. W czasie 
podróży wydawało się jej, jakby cały świat się przeprowadzał. Dla zapewnienia sobie 
bezpieczeństwa ludzie idący w tym samym kierunku tworzyli na pewien czas grupę, 
a kiedy ich drogi się rozchodziły, powstawały następne, nowe grupy. Spali na poboczu 
drogi, często niedaleko od ciał zmarłych. Jedli to, co znaleźli wzdłuż drogi. Mama, 
ubrana w łachmany, została poinstruowana przez rosyjskich żołnierzy, że może pójść do 
dowolnego niemieckiego domu i wziąć, co będzie chciała. Powiedziano jej, że są tam 
piękne sukienki, ale ona nie zrobiła tego. Szmaty, które miała na sobie, były jej własne 
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i nie chciała kraść, nawet od Niemców. W Wielkanoc była w pociągu pełnym uchodźców. 
Kiedy przejeżdżali przez jakieś miasto, szła właśnie procesja wielkanocna. Pociąg zatrzy-
mał się i ludzie z miasta wraz z uchodźcami razem śpiewali „Chrystus zmartwychwstał”.

Gdy w końcu dotarła do znajomych terenów, była skrajnie wyczerpana, ale tak bardzo 
chciała wrócić do domu, że parła do przodu. Na drodze do swojej wioski została zauwa-
żona przez kilka koleżanek. Jednak jej wygląd zmienił się tak bardzo, że na początku nie 
były pewne, kim jest. Po rozpoznaniu wpadły w szaloną radość! Jedna z nich pobiegła 
do wsi ogłosić jej powrót, zaś inne praktycznie niosły ją na rękach do domu. Lokalny 
policjant przejeżdżał obok i – widząc „szmaciany” wygląd mojej matki – zaproponował 
im podwiezienie swoim wozem. Zgodziły się i wkrótce mama była z powrotem w An-
drzejówce. Teraz, kiedy była prawie w domu, po raz pierwszy od wyjazdu z Niemiec 
zażądano od niej dokumentów. Nie miała żadnych, bo zostały w Niemczech i nikt o nie 
nie pytał od tamtego czasu. Policjant powiedział, że będzie musiała pójść z nim, ale 
zaczęli się gromadzić inni ludzie, a dziewczyny urządziły taką scenę, że zaraz ustąpił.

Rodzina była więc razem, ale odpoczynek był krótki. Wkrótce pojawiły się nowe 
problemy. Armia Czerwona razem z polską komunistyczną armią zaczęły wypędzać 
Łemków na Ukrainę, a potem na poniemieckie ziemie na zachodzie i północy Polski1. 

Początkowo żołnierze próbowali zachęcić Łemków, by dobrowolnie opuścili ziemie 
swoich przodków w Polsce i udali się na Ukrainę. Po jakimś czasie, kiedy ludzie nie 
chcieli wyjeżdżać, żołnierze przestali prosić, a zaczęli siłą wyganiać ich z domów2. 

To siostra mojej matki, ciotka Anna, oraz wujek Stefan mieli siłę i odwagę, by posta-
wić się żołnierzom, którzy przybyli, by ich wypędzić. Wojsko przyszło do gospodarstwa 
i powiedziało rodzinie, że mają jedno popołudnie, by się spakować i stawić w centrum 
wsi, skąd zostaną wywiezieni w ramach akcji wysiedlenia Łemków. Powiedziano, że 
muszą podpisać dokumenty i zostaną wysiedleni. Moja ciotka, która miała mniej niż 150 
cm wzrostu, powiedziała żołnierzom, że oni są obywatelami amerykańskimi i nie mają 
prawa ich ruszać. Nigdzie stąd nie pójdą. Mój wujek odmówił podpisania jakichkolwiek 
dokumentów i również nie pozwolił, aby zrobił to mój dziadek, nawet pod groźbą użycia 
broni. Pat zakończył się, kiedy zażądali, aby skontaktować ich z ambasadą amerykańską. 
To był blef, ale udało się i w końcu żołnierze zrezygnowali.  

Ciotka mówiła, że trzęsła się cały czas i była wtedy przestraszona bardziej niż pod-
czas całej wojny. Opowiadała też o jednym z sąsiadów, który odmówił wyjazdu i został 
zastrzelony na drodze.

Choć rodzinie udało się uratować, wszyscy wiedzieli, co się święci. Moja matka, 
jej brat i dwie siostry chcieli opuścić Europę i powrócić do Ameryki, ale mój dziadek 
nie chciał. Nawet gdyby chciał, to i tak byłby problem. Wszystkie dzieci urodziły się 
1 Tekst jest subiektywną opowieścią rodziny Johna, a nie zapisem badań historyków (przyp. red.). 
2 Na mocy umów zawartych przez powojenne władze polskie z władzami radzieckimi, rozpoczęto ewaku-
ację ludności łemkowskiej i ukraińskiej z terytorium Polski na Ukrainę. Przesiedlenia były dokonywane 
przy udziale jednostek Wojska Polskiego. W gminie Muszyna ewakuację mieszkańców rozpoczęto w lipcu 
1946 roku. Natomiast przesiedlenia na Ziemie Zachodnie w ramach Akcji „Wisła” rozpoczęły się w czerw-
cu 1947 r. (przyp. red.)
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w USA i w związku z tym były obywatelami USA, miały do tego wyjazdu prawo. Mój 
dziadek nigdy nie został obywatelem Stanów Zjednoczonych, nie mógł więc z takiego 
prawa skorzystać. Zatem rodzina musiała się ponownie podzielić. Nawet wtedy nic nie 
przyszło za darmo. Chociaż pozwolono im wrócić do Stanów Zjednoczonych, to bilety 
musieli kupić z własnych środków. Nie mieli jednak pieniędzy, a ponieważ ich ojciec 
musiał pozostać w Polsce, nie mogli sprzedać jedynego majątku, jaki mieli, czyli gospo-
darstwa. Było jednak dwoje najstarszych dzieci – George i Vickie, pozostałych w USA, 
i to oni przybyli na ratunek. 

W szczególności Vickie zebrała pieniądze, żeby kupić 4 bilety dla rodzeństwa na 
podróż powrotną do USA. Georg i Vickie również musieli podpisać zobowiązanie, że 
zapewnią rodzeństwu mieszkanie i wyżywienie, jako że zostali oni zaklasyfikowani jako 
uchodźcy, a nie jako wracający do kraju obywatele amerykańscy. George i Vickie pisali 
listy i dzwonili do urzędników, by przyspieszyć proces załatwiania sprawy. W tym czasie 
takie sprawy ciągnęły się długo, ponieważ po wojnie miał miejsce zalew uchodźców 
z całej Europy, chcących wyjechać do USA.

Z pomocą starszego rodzeństwa młodszy brat i siostry mogli powrócić do USA. Jesie-
nią 1946 roku przypłynęli, statkiem SS „Ernie Pyle” – dawnym statkiem transportowym 
armii – do Nowego Yorku. Minęły kolejne lata, zanim mój dziadek mógł połączyć się 
z rodziną.

Tymczasem mój ojciec znalazł się w podobnej sytuacji, tylko nie miał nikogo, kto 
zebrałby pieniądze na bilet dla niego. Był jednak w stanie uzyskać kredyt z USA na bilet 
powrotny. Udało mu się również zarejestrować, jako swojego sponsora, ojca chrzestne-
go, który mieszkał w Detroit. Wrócił więc do USA w lecie 1947 roku. Był tylko jeden 
problem: jego sponsor, który miał mu zapewnić mieszkanie oraz wyżywienie i zabrać 
go do Detroit, nigdy nie pojawił się w porcie, by się z nim spotkać. 

Na ratunek przyszedł mój wujek – brat mamy. Z jakiejś przyczyny matka mojego 
ojca nie była pewna, czy sponsor się z nim spotka. Wiedząc, że rodzina mojej matki była 
z powrotem w Ameryce, znalazła adres i napisała do nich, prosząc brata mojej mamy 
(wówczas obcą osobę), by spotkał się z moim ojcem, gdy ten przybędzie do USA. Zrobiła 
to na wszelki wypadek. Jej matczyna intuicja nie zawiodła. Gdy mój wujek udał się do 
Nowego Jorku, znalazł mojego ojca bez pieniędzy, bez pracy, bez przyjaciół i bez miejsca, 
gdzie mógłby się zatrzymać. Choć rodzina mojej matki nie miała wiele, wujek zaprosił 
mojego ojca do Bridgeport – mógł pozostać z nimi, dopóki się nie urządzi i nie znajdzie 
pracy. W ten sposób mój ojciec przybył do Bridgeport i po raz pierwszy spotkał moją 
matkę. Niedługo korzystał z gościny – w ciągu tygodnia po przybyciu do Bridgeport już 
pracował. Najpierw wynajął pokój, a następnie zaczął oszczędzać, aby spłacić kredyty 
i rozpocząć nowe życie. 

Na początku moja matka i ojciec nie byli uczuciowo zaangażowani. Matka miała 
chłopaka w Polsce i czekała na niego.  Był Polakiem i, choć chciał przyjechać do USA, 
musiał czekać na dokumenty. W międzyczasie zgodził się zostać z moim dziadkiem 
w Polsce. Miał pomagać mu w gospodarstwie do czasu, aż rodzina mamy będzie mieć 
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wystarczająco dużo pieniędzy, by sprowadzić jego i mojego dziadka. Sprawy jednak 
nie ułożyły się zgodnie z planem. Po wyjeździe mojej rodziny z Polski nastąpiła Akcja 
„Wisła” i dziadek został wywieziony na ziemie poniemieckie. Chłopak pojechał z nim, 
jak obiecał, ale wtedy zaczął być niecierpliwy. Napisał, że mama musi wysłać pieniądze 
i dokumenty natychmiast, tak, by obaj mogli zaraz przyjechać do Ameryki. Kiedy moja 
mama odpisała, że nie ma dość pieniędzy, problemy zaczęły się piętrzyć. W końcu chło-
pak ożenił się w Polsce i miał córkę. Pozostał jednak wierny obietnicy i opiekował się 
dziadkiem, dopóki rodzina nie zebrała dość pieniędzy, by go sprowadzić, co nastąpiło 
w roku 1950.

Zuzanna i Stanisław Tyliszczakowie

Wraz z przybyciem mojego dziadka do Bridgeport życie rodzinne zaczęło się sta-
bilizować.  Zaczął się nowy etap w historii rodziny w USA. W tym czasie rodzice się 
pokochali i wzięli ślub w 1952 roku. Wielopokoleniowa rodzina trzymała się razem. 
Wspólnymi siłami rodzice, dziadek i ciotki kupili dwa domy w Bridgeport, gdzie wszyscy 
mogli zamieszkać. Wujek kupił swój własny dom. Moi rodzice zawsze pamiętali, skąd 
pochodzą i przez co przeszli. Często w domu pojawiali się jacyś ludzie, przedstawiani 
jako czyjś wujek lub jakaś ciotka, czyjaś tam. Przychodzili lub dzwonili z prośbą o pomoc. 
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Zjawiali się przyjaciele z Europy, którzy byli nowi w Ameryce i potrzebowali porady 
lub kilku dolarów, albo też przyjaciele przyjaciół, którzy otrzymali nasz adres. Zawsze 
mogli liczyć na pomoc. W szczególności moje ciotki powtarzały, że zawsze znajdzie się 
jedno lub więcej miejsc przy stole, więc nikt nigdy nie odchodził głodny. Do dziś moja 
matka otrzymuje kartki świąteczne od wnuczka jednego z takich znajomych sprzed 60 
lat. Moje ciotki Helen i Anna zmarły w latach 60. i 70. XX wieku. Dziadka i ciotki dobrze 
pamiętam z dzieciństwa. 

Moja ciocia Vickie i wujek George, którzy nie wyjeżdżali z USA, mieli cztery córki. 
Zabrzmi to dziwnie, ale to ich córki uczyły swoje ciotki i wuja, którzy po wojnie przy-
jechali z Europy do Stanów, radzenia sobie w Ameryce, wyjaśniając im funkcjonowanie 
wszystkiego, od tras linii autobusowych, poprzez supermarkety do parków rozrywki. Ich 
dzieci były moim rówieśnikami w dzieciństwie, w latach 60., a dzisiaj niektóre z nich 
są już dziadkami. 

Mój wujek był żonaty i miał dwóch synów, z którymi dorastałem. Ci synowie mają 
siedmioro dzieci. Wujek Stefan jest nadal z nami, a jego wnuki już założyły własne 
rodziny i rozpierzchły się po całym kraju. 

Jeśli chodzi o moich rodziców, to mieli czterech synów – Stana, Stephena, Billa 
i Johna. Najstarszy urodził się rok po ślubie. Mój ojciec zmarł w 1979 roku, a matka 
jest nadal z nami.

Zuzanna i Stanisław Tyliszczakowie z synami: Billem, Stanem, Stephenem i Johnem
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Moja matka, ojciec i wujek ciężko pracowali przez ponad 50 lat w różnych fabrykach, 
by ich dzieci nie musiały tak ciężko pracować i by mogły otrzymać wykształcenie. I to 
wszystko osiągnęli. Dzieci poszły na studia, pięcioro je ukończyło, kilkoro zdobyło 
stopnie naukowe. Jesteśmy inżynierami, ludźmi biznesu, kilkoro w służbie państwowej.  
Z dwóch kwartałów mieszkalnych w Bridgeport, w których wszyscy dorastaliśmy, roz-
jechaliśmy się do trzech stanów. Następne pokolenie, gdy dorosło, rozprzestrzeniło się 
od Kalifornii po Connecticut i Karolinę. Potomkowie Tyliszczaków żyją teraz w pięciu 
stanach USA (Nowy Jork, Connecticut, Massachusetts, Kalifornia i Karolina Południo-
wa). Wnuki podróżują po całym świecie. Jeden, podczas służby w amerykańskiej armii 
w Afganistanie, cieszył się, jedząc pierogi z żołnierzami Wojska Polskiego. Inny służy 
w siłach pokojowych w Afryce, podczas gdy jeszcze inni pomagali budować domy dla 
biednych w Kostaryce i uczyli na letnich obozach dla upośledzonych dzieci. W młodym 
pokoleniu do naszego rodu doszli żołnierze, nauczyciele, handlowcy i studenci. Moja 
rodzina przeszła długą drogę od domu ojca w Muszynie i gospodarstwa matki w An-
drzejówce. Mamy nadzieję, że przynosimy zaszczyt naszym rodzicom – mogą być z nas 
dumni tak bardzo, jak my jesteśmy z nich.

W Ameryce mamy powiedzenie, że z małych żołędzi potężne dęby rosną. Moi dziad-
kowie posadzili żołędzie. Dziś mamy potężne dęby. 

Bill Tyliszczak z polskimi kuzynami w Andrzejówce
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Urodziny mamy. Mama, wujek Steve i rodzina, rok 2011

 John z mamą i wujkiem Stefanem, rok 2009

Zuzanna Tyliszczak z synami, rok 2009

Zuzanna Tyliszczak z synami: Billem, Stanem, Stevem 
i Johnem, 2010 rok Zuzanna Tyliszczak z wnukami, 2010 rok

Za zgodą Johna Tyliszczaka 
wykorzystano zdjęcia rodziny 
Tyliszczaków publikowane 
na portalach: www.flickr.com 
oraz na www.facebook.com



14 John Tyliszczak, Andrzej Krajniak, Maria Zajączkowska

Posłowie

Powstanie tego tekstu też ma swoją historię i wiąże się z powstawaniem artykułów 
o klanie Tyliszczaków, opublikowanych w „Almanachu Muszyny” w roku 2009 (Okru-
chy pamięci. O życiu rodziny Tyliszczaków z Jastrzębika3) oraz w roku 2010 (Wędrówki 
Tyliszczaków4).  Poszukując miejsc osiedlenia się Tyliszczaków w świecie, w jednej 
z amerykańskich wyszukiwarek znalazłam informację o tym, że w USA żyje jeszcze 
kilkunastu Tyliszczaków w wieku osiemdziesięciu, a nawet dziewięćdziesięciu lat. Da-
wało to nadzieję na dotarcie do osób pamiętających rodzinne strony i początki życia na 
emigracji. Andrzej Krajniak z Kanady podjął się misji dotarcia do nich. Jego poszukiwania 
zostały uwieńczone powodzeniem i nawiązaniem kontaktu z Johnem Tyliszczakiem.

Historia, którą opowiada John, jak klamra spina historię Tyliszczaków z Jastrzębika 
z tymi, którzy dotarli do USA. Historia Tyliszczaków z Jastrzębika kończyła się wysied-
leniem w ramach Akcji „Wisła”. Tyliszczakowie po prawie czterech wiekach musieli 
opuścić swoje ziemie w Jastrzębiku, ziemie, które ciężką pracą przystosowali do życia 
i uprawy. W opowieści Johna Tyliszczakowie z Muszyny po dramatycznych przeżyciach 
dotarli do spokojnego lądu w USA. I znów, jak przed wiekami, ciężką pracą, wbrew 
przeciwnościom losu, stworzyli w Bridgeport nowy matecznik Tyliszczaków.

Kultywują pamięć o miejscu pochodzenia, o swoich przodkach, zachowali nazwisko, 
przetrwali trudne chwile, stali się aktywnymi obywatelami nowej ojczyzny. Rzeczywiście, 
dziadkowie Johna posadzili małe żołędzie, a wyrosły z nich wielkie dęby.

3 Andrzej Krajniak, Maria Zajączkowska, Okruchy pamięci. O życiu rodziny Tyliszczaków z Jastrzębika, 
„Almanach Muszyny” 2009, s. 177–184.
4 Maria Zajączkowska, Wędrówki Tyliszczaków, „Almanach Muszyny” 2010, s. 195–202.
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Zofia Antonina Jędrzejowska-Waszczuk

SAGI TYLISZCZAKÓW CIĄG DALSZY

Jak zwykle ze wzruszeniem i przy-
jemnością zaczęłam czytać „Almanach 
Muszyny” 2013. Kiedy dotarłam do stro-
ny 158, „zatkało” mnie na widok zdjęć 
moich dziadków Tyliszczaków, ciotki 
i wujków1.

Znałam ich wszystkich, oprócz naj-
starszej Janiny. Mieszkaliśmy razem i to 
oni mnie wychowywali. Przez piętnaście 
lat byłam jedynym dzieckiem w rodzi-
nie – jestem najstarszą wnuczką, córką 
Marii z Tyliszczaków i Michała Jędrze-
jowskiego.

Na paszportowym zdjęciu, przedsta-
wionym właśnie na stronie 158, nie ma 
najmłodszego dziecka, mojej mamy, która 
urodziła się kilka miesięcy po powrocie 
Dziadków do niepodległej Polski. Dziad-
kowie wyjeżdżali jeszcze jako poddani 
cesarza Franciszka Józefa, a Galicja na-
leżała do habsburskiej monarchii.

Oboje byli wierzącymi i praktyku-
jącymi katolikami. Dziadek Józef był 
rolnikiem. Mieszkał u rodziców na 
Kamieńcu (obecna ulica Piłsudskiego). 
Babcia Antonina, z domu Wujcik [Wój-
cik?], była córką listonosza. Młodzi po 
ślubie zamieszkali na Kamieńcu, ale Babcia – „mieszczka z Kościelnej” – nie czuła się 
tam zbyt dobrze.

Wyjazd do Ameryki był dla nich życiową szansą. Babcia miała smykałkę do interesów 
i w Ameryce czuła się świetnie. Pędziła doskonały bimber i handlowała nim w czasach 
prohibicji, pomnażając domowy budżet. Dziadek natomiast ciężko znosił pracę w fabryce. 

1 John Tyliszczak, Andrzej Krajniak, Maria Zajączkowska, Saga rodziny Tyliszczaków. Historia rodziny 
Johna z Bridgeport, „Almanach Muszyny” 2013, s. 157–170.

Wypis notarialny kupna domu przy ul. Kościelnej 11 
przez Józefa i Antoninę Tyliszczaków 
(skan dzięki uprzejmości p. Ł. Wiśni)
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Jemu zawsze marzyły się „morgi” i w zadymionym Detroit brak mu było muszyńskiego 
powietrza. 

Kiedy dowiedzieli się, że hrabina Janina Komorowska sprzedaje dom w Muszynie 
przy ulicy Kościelnej 11, zdecydowali się na powrót. Był to rok 1921.

Dziadkowie przywieźli ze sobą czwórkę małych dzieci, obywateli amerykańskich: 
Janinę, Annę, Stanisława i Józefa. Wszystkie dzieci skończyły szkołę podstawową 
w Muszynie, a Józef i urodzona w Muszynie moja Mama Maria – szkołę przemysłową, 
którą założył Tadeusz Bieniawski, drugi jej mąż.

Maria Tyliszczak-Jędrzejowska z małą autorką artykułu – ulica Kościelna; lata 40. XX wieku

Wujek Staszek mieszkał z rodzicami. Miał zostać na gospodarstwie. „Furmanił” też 
z Dziadkiem, który miał najładniejsze w Muszynie sanki i dorożkę. Miał też „patent”, 
pozwalający mu na wykonywanie pracy dorożkarza.

Podczas II wojny światowej, kiedy Stany Zjednoczone przystąpiły do wojny, obaj 
wujkowie i ciotka Anna byli nękani przez gestapo i często musieli się ukrywać. Nie było 
im też łatwo po wyzwoleniu, bo wujek Staszek nie chciał wyrzec się amerykańskiego 
obywatelstwa. W końcu zdecydował się na wyjazd. 

Wiem, że już od wojny Dziadkowie kontaktowali się z państwem Kopaczami z An-
drzejówki, którzy mieli takie same problemy. Babcia napisała do nich i to właśnie Stefan, 
brat późniejszej ciotki Zuzanny z domu Kopaczówny, wyjechał po wujka Staszka do 
Nowego Jorku i bardzo mu pomógł na początku pobytu w Stanach.

Wujek Staszek wyjechał w lecie 1947 roku, a Babcia przysięgała, że jak tylko dosta-
nie zgodę i wizę, to natychmiast do niego przyjedzie na stałe. Ale to on przyjechał po 
dziesięciu latach, w lipcu 1957 roku, już jako dumny ojciec czterech synów, których miał 
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z Zuzanną Kopacz, poślubioną w 1952 roku. Spędził z nami miesiąc; był chyba pierw-
szym muszyniakiem, który po „odwilży” przyjechał odwiedzić rodzinę. Być może – jak 
kiedyś Dziadek – też chciał pooddychać muszyńskim powietrzem. Kupił przy okazji dla 
swoich chłopców góralskie ubranka, żeby pamiętali, skąd ich korzenie.

Synkowie wujka Staszka w góralskich ubrankach

Chrzest Lusi i Bogusi – Muszyna. 
Od lewej: Celina Góral, Michał Jędrzejowski, Krystyna Wiśnia, p. Keklak, matka bliźniaczek – Anna Wiśnia

Nasza muszyńska rodzina nie jest tak liczna jak amerykańska, z której jesteśmy 
bardzo dumni. Osobiście poznaliśmy tylko Billa, który swoje 50. urodziny obchodził 
w rodzinnym domu przy Kościelnej 11, a także jego żonę, córkę i syna.
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Z dzieci Józefa i Antoniny żyje jedynie Maria Bieniawska. Z wnuków zostałyśmy trzy 
„dziopy” – Lusia, Bogusia (Łucja i Bogusława, córki Anny Wiśni) i ja, Zofia. Poza tym 
siedmioro prawnuków: Michał, Justyna, Aleksandra, Zbyszek, Wojtek, Ania, Arkadiusz 
oraz sześcioro – jak na razie – praprawnucząt.

Pogrzeb wujka Józka. 
Od lewej: Dziadek Józef, NN, oparty o Babcię 

wujek Staszek, Babcia Antonina, ojciec 
autorki – Michał Jędrzejowski, przyjaciel 

zmarłego wujka – Kazimierz Macur

Od lewej: Babcia Antonina, autorka artykułu, Anna Wiśnia, 
Dziadek Józef

Warto przypomnieć jeszcze kilka szczegółów o innych postaciach z rodziny Tylisz-
czaków:

Janina Tyliszczak. Wyszła za mąż za Franciszka Tlałkę – kolejarza. Zmarła przy 
porodzie swego pierwszego dziecka. Od jej śmierci babcia Antonina do końca życia 
ubierała się na czarno.

Józef Tyliszczak. Żonaty z Janiną Hnatkiewicz, bezdzietny. Zmarł na gruźlicę w czasie 
wojny. 

Anna Tyliszczak. Jej pierwszym mężem był Antoni Polański z Zakościoła. Zginął 
w Oświęcimiu razem ze swoim ojcem. Ich synek Zbysio umarł przy urodzeniu. Wycho-
dząc po raz drugi za mąż za Władysława Wiśnię, Anna przyjęła obywatelstwo polskie. 
Jej dzieci to wymienione wcześniej bliźniaczki Łucja i Bogusława oraz Janusz.

Janusz Wiśnia – syn Anny i Władysława, zmarł w 2006 roku.

***
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John zapamiętał blaszaną łyżkę, o której opowiadał jego ojciec2, a my, muszyniacy, 
do dziś opowiadamy sobie o przygodzie Babci. 

To była Wigilia 1942 roku. Ostra zima i głód. Ciężko było z jedzeniem, nawet w za-
możnym gospodarstwie Dziadków. Ciotka Anda3 i Mama przygotowywały wieczerzę 
wigilijną. W bratrurze4 piekł się jeden kurczak, przeznaczony na obiad w pierwszy 
dzień Świąt. Babcia, przemarznięta, wróciła z rorat, a córki dały jej rozgrzewającej, na 
pewno z samogonem, herbaty. Babcia odmarzła, otworzyła bratrurę i zaczęła skubać 
mięso. Przerażone córki krzyknęły: „Mamo! To grzech!”. Na co Babcia odpowiedziała 
spokojnie: „Cicho, głupie. To białe mięso. To nie grzech”.

Tę anegdotkę cała nasza rodzina przypomina sobie przy okazji każdej kolacji wigi-
lijnej.  

***
Moją Mamę i mnie najbardziej ciągnie do Muszyny w maju… Po to, by pójść do 

ogrodu i poczuć pachnący fioletowy szpaler bzu, który zasadził dziadek i który ciągnął 
się aż do przystanku kolejowego nad Muszynką. Ten zapach i ten widok to są dla nas 
rzeczy najpiękniejsze na świecie.

Od redakcji
„Babiczka” – Zofia Antonina Jędrzejowska-Waszczuk, żona Jerzego, drugie imię otrzymała po 

babci. Romanistka, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego i Sorbony, dziennikarka telewizyjna 
i tłumaczka. Muszynianka z dziada pradziada, co zawsze i wszędzie podkreśla, czerpiąc dumę ze 
swoich nadpopradzkich korzeni. Obecnie mieszka i pracuje w Warszawie.

2 John Tyliszczak wspomina ciężką, metalową łyżkę, przechowywaną przez ojca, który opowiadał, że 
służyła mu w okresie wojny i czasem stanowiła wszystko, co miał. Zob. J. Tyliszczak, A. Krajniak,  
M. Zajączkowska, Saga rodziny Tyliszczaków. Historia rodziny Johna z Bridgeport, „Almanach Muszy-
ny” 2013, s. 161.

3 Anda – rodzinne zdrobnienie imienia ciotki Anny Polańskiej-Wiśni.
4 Bratrura – piekarnik.
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Andrzej Krajniak, Swietłana Tyliszczak, Maria Zajączkowska

JUŻ MI TAK NIE BĘDZIE, JAK MI BYŁO WCZEŚNIEJ
TYLISZCZAKOWIE NA UKRAINIE

Jakiś ty
Pewnoś Polak
Nii

A może Rusin
Nii

To Ukrainiec
Nii

Jam Demko
Łemko

Petro Murianka, Demko Łemko

Od kilku lat w „Almanachu Muszyny” pojawiają się teksty poświęcone klanowi 
Tyliszczaków. W almanachowej sadze tego klanu opisano życie Tyliszczaków w Ja-
strzębiku, pokazano rozproszenie w świecie, pojawiła się także historia jednej rodziny 
mieszkającej w USA. Oczywiście, wiadomo, że do pełnego obrazu należałoby opisać 
historię Tyliszczaków mieszkających w Muszynie i tych, którzy żyją rozproszeni, w wy-
niku akcji „Wisła”, po całej Polsce. Najważniejszym jednak wyzwaniem było dotarcie do 
Tyliszczaków, którzy trafili na Ukrainę. Ten kierunek był dla nas najistotniejszy, ponie-
waż uznaliśmy, że Tyliszczakowie z Muszyny i mieszkający w innych miejscach Polski 
sami mogą opisać swoją historię. Natomiast, historia tych, którzy trafili na Ukrainę jest 
białą plamą. W czasach PRL-u i ZSRR, zwłaszcza w czasach stalinowskich, utrudniano 
kontakty z ludźmi, którzy zostali wywiezieni na Ukrainę. Spowodowało to zerwanie 
więzi nawet między bliskimi krewnymi.

Poszukiwania kontaktów wśród rodzin mieszkających w Polsce nie przyniosły efek-
tów. Na portalu Nasza-Klasa zostało założone forum rodziny Tyliszczaków. Apele do 
osób zalogowanych na forum o pomoc w nawiązaniu kontaktów z rodzinami na Ukrainie 
zakończyły się fiaskiem. Oczywiście, nieustannie penetrowano Internet i po długim czasie 
Andrzejowi Krajniakowi udało się nawiązać kontakt ze Swietłaną Tyliszczak. Skłonienie 
jej do opisania historii rodziny też nie przyszło łatwo, ale w końcu udało się. 

***
Prezentowany artykuł powstał na podstawie opowieści Swietłany Tyliszczak1 o jej 

rodzinie. Jego tytuł to słowa ludowej łemkowskiej dziewczęcej piosenki, jaka jest po-

1 W zapisie nazwiska Tyliszczak na Ukrainie występuje kilka wersji (Tyliszczak, Teliszczak), spowodowa-
nych prawdopodobnie błędami urzędników. 
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pularna do dziś na Ukrainie. Piosenka przekazuje nie tylko dziewczęcy żal, lecz także 
bardzo dokładnie przedstawia losy całej etnicznej grupy – Łemków.  

Swietłana jest osobą młodą, urodziła się w 1980 roku, na Ukrainie, we wsi Dobrowo-
dy, powiat Monastyryska, obwód tarnopolski. Za sprawą opowieści Swietłany wracamy 
do Jastrzębika – matecznika klanu Tyliszczaków. To z tego miejsca los rozrzucił ich po 
całym świecie. W wyniku decyzji komunistycznych władz, polskich i radzieckich, Łem-
kowie w latach 1944–1947 zostali pozbawieni rodzinnych domów na Łemkowszczyźnie 
i przeniesieni na Wielką Ukrainę.

Trafili do różnych zakątków Ukrainy, między innymi w zupełnie odmienne przyrod-
niczo i klimatycznie od łemkowskich gór stepy nad Morzem Czarnym, a także do Don-
basu. Jednak większość Łemków zotała przesiedlona na zachodnią Ukrainę w miejsce 
Polaków, których z kolei przesiedlano w granice powojennej Polski.

Dziś więc „małe Łemkowszyzny” są rozrzucone po całej Ukrainie. Jedną z takich 
łemkowskich osad jest wieś Dobrowody. Historia większości Łemków z tej osady ma 
korzenie w Jastrzębiku. 

Rodzina Swietłany od pokoleń mieszkała w Jastrzębiku; w tej wsi żyli pradziadkowie 
i dziadkowie Swietłany – Szymon Kostiszak i Juliana Kostiszak z domu Slota. Dziadko-
wie Swietłany ze strony ojca – Daniel Tyliszczak z żoną Anastazją Tyliszczak z domu 
Kostiszak – mieli w Jastrzębiku wielki drewniany dom, ziemię i las. W gospodarstwie 
było kilka koni i krów oraz drób.

Daniel był zdolnym i pracowitym stolarzem, potrafił z drewna zrobić wiele rzeczy. 
Wyrabiał koła, wozy, drzwi, meble i tym zarabiał na życie. Kochał majsterkowanie. 
Wszystkie meble domowe zostały wykonane własnoręcznie przez dziadka, także i te 
potrzebne po przesiedleniu na Ukrainę. Kolejnym hobby dziadka były zegarki. Samo-
dzielnie opanował zegarmistrzostwo i całe życie naprawiał mechaniczne zegarki całej 
rodzinie, sąsiadom i innym mieszkańcom wsi. Dlatego dla dziadka Daniela szczególną 
pamiątkę, z której był bardzo dumny, stanowił cenny zegarek przysłany z Ameryki przez 
siostrę, która wyemigrowała do USA w latach trzydziestych.  W trudnych sowieckich 
czasach posiadanie takich przedmiotów było rzadkością. 

Babcia Anastazja była gospodynią domową. Dbała o duże gospodarstwo. Mieli dwoje 
dzieci – Katarzynę i Szymona. Rodzina żyła dostatnio. Tak mijało życie w Jastrzębiku 
do chwili, gdy 9 września 1944 roku został zawarty układ między PKWN i Ukraińską 
Socjalistyczną Republiką Radziecką o wymianie ludności miedzy Polską i Ukraińską 
SRR. Jesienią 1945 roku rodzina Daniela Tyliszczaka została przymusowo przesiedlona 
na Ukrainę. Oczywiście razem z Danielem wyjechała żona Anastazja i syn Szymon. 
Córka Katarzyna zmarła w dzieciństwie w Polsce i jej grób znajduje się w Jastrzębiku.

Daniel Tyliszczak z żoną i pięcioletnim synem Szymonem – ojcem Swietłany – mu-
sieli się zebrać i opuścić dom w Jastrzębiku w ciągu pół dnia. Nie pozwolono im zabrać 
żadnych dokumentów ani zapasów, tylko trochę żywności i ubrań. Wszystkich wozem 
zawieziono na dworzec kolejowy w Nowym Sączu. Tam wszystkich Łemków załadowano 
do wagonów towarowych i wysłano na Ukrainę. Wraz z małymi dziećmi jechały konie 
i krowy, które, niektórym udało się zabrać.
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Razem z Danielem i Anastazją wywieziono siostrę Daniela, Marię Tyliszczak z ro-
dziną. Trafili do mikołajowskiego na południu Ukrainy, niedaleko Odessy. Na tę wielką, 
a tak naprawdę stalinowską Ukrainę jechali trzy – cztery miesiące. W powojennym czasie 
były tam tylko pola i stepy. Żadnych warunków do życia. W tych nagich stepach Daniel 
Tyliszczak z rodziną spędził najcięższą zimę – na przełomie roku 1945 i 1946. 

Z obwodu mikołajowskiego Łemkowie uciekali do zachodniej Ukrainy, żeby tylko 
znaleźć się bliżej domu. Mieli nadzieję, że w ten sposób szybciej powrócą do swojej 
rodzinnej ziemi. Ze wschodniej Ukrainy władza nie pozwalała im wyjeżdżać, ponieważ 
nie było wystarczająco dużo rąk do pracy w miejscowych kołchozach. Mimo wszystko 
dziadkowi Danielowi  udało się wiosną 1946 roku przemieścić się „bliżej gór Karpat” 
i osiedlić we wsi Dobrowody, w której już były rodziny łemkowskie z Jastrzębìka. Siostra 
Maria pozostała na południu Ukrainy i do tej pory tam żyje. 

Rodzinie dziadka przydzielono malutką, starą, glinianą chatę na skraju wsi, z której 
wyjeżdżała polska rodzina. Jak się okazało, Polak z tego domu był dowódcą oddziału 
stworzonego przez władze radzieckie do walki przeciwko ukraińskiemu ruchowi wy-
zwoleńczemu. Daniel, który wcześniej służył w wojsku polskim i miał doświadczenie 
wojskowe, przymusowo został zmobilizowany w miejsce Polaka, który wyjeżdżał. Tak 
więc przez więcej niż pół roku dziadek zmuszony był być członkiem tego oddziału. 
Na szczęście udało mu się nie brać udziału w żadnych operacjach wojskowych. Zima 
1946/1947 była sroga, z trzaskającymi mrozami, w taki czas dziadek został wysłany do 
Czortkowa. W czasie tej wyprawy odmroził sobie palec u nogi i skorzystał z tego, by 
zwolnić się ze służby.

Rodzinie na nowym miejscu też nie było łatwo rozpocząć nowe życie. W 1946 roku 
na Ukrainie był nieurodzaj i zapanował ogromny głód. W zachodniej części Ukrainy, 
gdzie nie było jeszcze kołchozów, nie był on aż tak odczuwalny, jednak łemkowskim 
rodzinom, które nie oswoiły się z nowym miejscem, było bardzo trudno. Wielu ludzi 
musiało głodować. Głodowała też rodzina dziadka Daniela. Tylko dzięki temu, że dzia-
dek był stolarzem i chodził do pobliskich wsi wykonywać różne zlecenia, jego rodzina, 
a także cztery inne rodziny, stłoczone z nimi w tej starej glinianej chacie na skraju wsi, 
zostały uratowane od śmierci głodowej.

Ukraińcy traktowali Łemków z ostrożnością, nie rozumieli ich języka. Śmiali się, 
mówiąc, że zginą. Jednak wszyscy przesiedleńcy szybko urządzali nadane im obejścia, 
okazując się dobrymi gospodarzami – potrafili remontować domy, zakładać ogrody, 
byli w stanie zrobić sobie narzędzia. Mieszkańcy wsi zaczęli stopniowo się przyjaźnić, 
wymieniać doświadczeniami, a jeszcze bardziej połączył ich ciężki rok 1946.  

W 1946 roku urodził się dziadkom syn Iwan, a w 1950 Michał. Daniel i inni Łemko-
wie niedługo czuli się właścicielami nowej ziemi. W 1948 roku władze komunistyczne 
zorganizowały we wsi kołchoz i Łemków zmuszono, by dołączyli do niego. W czasie 
kolektywizacji przesiedleńcom zabrano wszystko, co z takim trudem zdołali zdobyć 
przez dwa lata. 
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Anastazja i Daniel Tyliszczakowie – dziadkowie 
Świetlany

Rodzina Daniela Tyliszczaka – dziadka 
Swietłany. Od lewej syn Iwan, żona Anastazja, 

syn Michał (na taborecie), Daniel i syn 
Szymon (tata Swietłany), Dobrowody 1954 r.

Anna Tyliszczak z córką Anną – mamą Swietłany Koleżanki. Od lewej: druga Katarzyna Tyliszczak, 
Maria Tyliszczak, Maria Dziubinska
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Z lewej Katarzyna Tyliszczak, ciocia Swietłany 
ze strony mamy

Drużbowie. Z prawej Piotr Tyliszczak, wujek Swietłany 
ze strony mamy

Anna i Szymon Tyliszczakowie. 
Zdjęcie ślubne rodziców Swietłany

Anna Tyliszczak (babcia Swietłany) 
z wnukiem (bratem Swietłany)
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Pierwsze lata życia kołchozowego były bardzo trudne. Ciężka praca i skąpe zarobki 
zmuszały rodziny do biedowania. Syn Daniela, Szymon (ojciec Swietłany), nawet nie 
skończył szkoły. Został zmuszony do pracy w kołchozie. Jak wspominał, często w nocy, 
ukrywając się przed strażnikami, szedł w pole, by zebrać jakieś kłoski zboża. Te kłoski 
matka nocami mełła na ręcznych żarnach i z uzyskanej mąki piekła rano placki. Dawała 
je na obiad mężowi i synowi, którzy szli do pracy w kołchozie.

Te tragiczne doświadczenia nie złamały silnego łemkowskiego ducha. Babcia Swie-
tłany – Hania mówiła, że im trudniej im było, tym głośniej śpiewali piosenki. Schodzili 
się na przyjacielskie spotkania, opowiadali dowcipy, śpiewali łemkowskie i ukraińskie 
pieśni ludowe. Łemkowie są bardzo przyjaznymi i szczerymi ludźmi, którzy przeżyli 
najcięższy okres dzięki temu, że pomagali sobie nawzajem. Do dzisiaj wspominają 
tamte straszne czasy ze łzami w oczach. Każdy z nich uważa za rodzinny dom ziemie 
Łemkowszczyzny.

W 1960 roku rodzinę spotkała tragedia. Ciężko zachorował dziesięcioletni Michał. 
Był przykuty do łóżka przez pięć lat. Zmarł w październiku 1965 roku.

Syn Iwan skończył technikum w Berezanach. Ożenił się z Ludmiłą i miał syna Alek-
sandra.  W 1980 roku zaginął bez wieści i do dzisiaj nie ma o nim żadnych informacji.

Najstarszy syn Szymon po służbie w armii powrócił do Dobrowodów, gdzie ciężko 
pracował jako traktorzysta w miejscowym kołchozie. W 1973 roku ożenił się z Anną, 
z którą wychowali troje dzieci: Władymira (ur. 1975), Olgę (ur. 1977) i Swietłanę (ur. 
1980).

Rodzina dziadka Daniela po małej glinianej chatce kupiła większy dom, a w 1971 
zbudowała duży murowany budynek, w którym mieszka do dzisiaj. 

Rodzina mamy Swietłany też pochodziła z Jastrzębika. Anna Tyliszczak (z domu 
również Tyliszczak) urodziła się 1 stycznia 1946 roku w Jastrzębiku, ale wkrótce po jej 
urodzeniu rodzina została przesiedlona na Ukrainę. W rezultacie w dokumentach od-
notowano, że urodziła się 5 stycznia 1946 roku w Dobrowodach. Zmarła w 2000 roku 
i została pochowana w Dobrowodach.

Ojciec mamy, a dziadek Swietłany Wacław Tyliszczak urodził się 14 stycznia 1903 
roku w Jastrzębiku, a zmarł w 1980 roku w Dobrowodach. Pradziadkowie Swietłany – 
Andrzej Tyliszczak i jego żona Anna – pozostali w Polsce. Mieli dziewięcioro dzieci, m. 
in. syna Wacława (dziadka Swietłany), córkę Ewę, po mężu Tichanską, i syna Mirona. 
Ta trójka z rodzinami przyjechała do Dobrowodów. Inne dzieci pozostały w Polsce. 
W ramach Akcji „Wisła” pradziadków z pozostałymi dziećmi (Szymonem, Janem, 
Michałem, Stefanią, Marią i Emilią) wywieziono do województwa zielonogórskiego. 
Mieszkali w miejscowościach Sieniawa Lubuska i Poźrzadło w powiecie świebodziń-
skim. Stefania wyszła za mąż za Jana Binczarowskiego, mąż Marii nazywał się Jacenik, 
a Emilia wyszła za mąż za Władysława Słotę. Wszyscy są Łemkami. Niestety rodzina 
z Ukrainy nie ma z nimi kontaktu. 

Babcia Swietłany ze strony mamy, Anna Tyliszczak z domu Rewak, urodziła się 20 
grudnia w 1905 roku w Mochnaczce Niżnej.
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Rodzina Wacława Tyliszczaka mieszkała w Jastrzębiku. Miała wielki drewniany dom 
pod lasem i dużo pola (24 ha). Pracowali na swoim gospodarstwie i żyli w dostatku. 
Wacław – dziadek Swietłany – na Ukrainę przyjechał wiosną 1946 roku, wraz z żoną 
Anną i dziećmi: Piotrem (ur. 1933), Marią (ur. 1935), Stefanią (ur.1937), Katarzyną 
(ur. 1939) i maleńką (ur. 5 stycznia 1946 r.) Anną, mamą Swietłany. Rodzina została 
osiedlona w małej glinianej chacie, gdzie był jeden pokój i korytarz. Nie biedowali tak 
bardzo jak inni, gdyż przywieźli pewne zapasy, poza tym babcia Hania miała skrzynie 
z różnymi chustkami i tkaninami, które zamieniali na jedzenie lub pieniądze.  Jednak 
w 1947 roku, kiedy wszyscy głodowali, zmarła dziesięcioletnia Stefania. Była pierwszą 
osobą z rodziny, która została pochowana w Dobrowodach.

Dziadek pracował w kołchozie przy koniach, a babcia nigdzie nie pracowała z powodu 
złego stanu zdrowia. Ich dzieci pozakładały rodziny i wyjechały do różnych miast. Syn 
Piotr mieszkał w mieście Monastyryska, miał czworo dzieci, zmarł w 1995 roku. Córka 
Maria również mieszka na Tarnopolszczyźnie w miejscowości Bursztyn i ma dwoje 
dzieci. Córka Katarzyna mieszkała we wsi Kamiancze w obwodzie kirowohradzkim, 
miała troje dzieci. Zmarła w 2004 roku. 

Z rodzicami pozostała najmłodsza córka, Anna – mama Swietłany. Anna ukończyła 
technikum w Buczaczu (specjalność zootechnika), a później pracowała na różnych 
stanowiskach w miejscowym kołchozie. W 1973 roku poślubiła Szymona Tyliszczaka. 
W 1977 roku wybudowali duży murowany dom, gdzie ich dzieci mieszkają do dzisiaj. 
Mama Swietłany zmarła w październiku 2000 roku. 

Nie zważając na przeciwności losu, Szymon i Anna zrobili wszystko, aby zapewnić 
dzieciom dobre wykształcenie. Wszystkie skończyły studia. Córki Olga i Swietłana pro-
wadzą własną działalność gospodarczą. Syn Władymir obronił pracę doktorską z historii, 
jest doktorem filozofii, kandydatem nauk historycznych. W 2014 roku został zastępcą 
dyrektora Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej. Władymir mieszka w Kijowie. 
W 2005 roku ożenił się z Haliną z domu Basara. Wychowują troje dzieci – Jarosławę 
Annę (ur. 2007), Krystynę (ur. 2011) i Andrzeja (ur. 2012). 

***
Krótki opis historii rodziny Tyliszczaków na Ukrainie pokazuje, jak tragiczny los był 

udziałem Łemków. O tym jak brutalnie rozdzielono rodziny i izolowano przesiedleńców 
od siebie niech świadczy fakt, iż Andrzej Krajniak dopiero z opisu Swietlany dowiedział 
się, że bracia dziadka Swietłany ożenili się z siostrami jego taty – Michał z Teklą Kraj-
niak, a Szymon z Anną. Natomiast siostra dziadka Swietłany, Stefania, wyszła za mąż za 
brata mamy Andrzeja, Jana Binczarowskiego. Wszyscy mieszkali w Sieniawie Lubuskiej. 
Stefania Binczarowska – ciocia Stefka – jest nawet matką chrzestną Andrzeja Krajniaka. 
Dopiero dzięki Swietłanie –  nieznanej osobie z Ukrainy, poznanej w Internecie – Andrzej 
Krajniak odkrył swoje związki z Tyliszczakami mieszkającymi na Ukrainie.  

Swietłana podała też miejsca pochówku członków rodziny. Część grobów bliskich 
pozostała w Jastrzębiku i przez lata nie można było ich odwiedzać. Wielu urodzonych 
w Jastrzębiku ma groby w Dobrowodach na Ukrainie, a inni na Ziemi Lubuskiej.
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W opowieści Swietłany jest też nuta optymizmu. Tyliszczakowie na Ukrainie powoli 
znajdują swoje miejsce w ukraińskiej społeczności, nie zapominając przy tym o swoich 
korzeniach, kulturze i o tym, że są Łemkami.  Swietłana od 2006 roku jest przewodni-
czącą organizacji społecznej „Młoda Łemkowszczyzna Ziemi Monastyryskiej” i radną 
samorządu powiatu Monastyryska w obwodzie tarnopolskim. Dzieje rodziny Johna 
z USA (opisane w poprzednich rocznikach „Almanachu Muszyny”2) i historia Łemków 
na Ukrainie pokazują ich wielki hart ducha, pracowitość, walkę o przetrwanie w trudnych 
warunkach, zachowanie pamięci o swoich korzeniach. Takie cechy pozwalały Tyliszcza-
kom sprostać przeciwnościom losu.

Do Dobrowodów w latach 1945–1946 przesiedlono lub przeniosło się około 170 
rodzin łemkowskich. Pierwsze do wsi przybyły rodziny Aftana Tyliszczaka, Filipa Kraj-
niaka, Stefana Tichanskiego i Katarzyny Tichanskiej. Najwięcej przesiedlonych Łemków 
pochodziło z Jastrzębika, wśród nich było siedem rodzin Tyliszczaków (Teliszczaków). 
Pojawiły się także nazwiska Krajniak, Szkwarło, Kostura, Binczarowski, Juszczak, Grab-
czak, Barnowski, Knysz, Kulina.  Łącznie z Jastrzębika do Dobrowodów przyjechało 
37 łemkowskich rodzin. Ponadto przeniosły się do Dobrowodów rodziny mieszakające 
wcześniej we wsiach łemkowskich położonych niedaleko Muszyny okolicznych wsi 
łemkowskich, takich jak Andrzejówka, Milik, Złockie, Szczawnik, Wierchomla i Świąt-
kowa. Obecnie w Dobrowodach żyje dziewięć rodzin Tyliszczaków (Teliszczaków). 

Dzisiaj wieś Dobrowody liczy 216 gospodarstw, w których żyje 695 mieszkańców. 
W latach 2004 i 2013/14 jej mieszkańcy brali czynny udział w działaniach na rzecz obrony 
wolności i o rozwój demokracji na Ukrainie. Obecnie w Dobrowodach żyje dziewięć 

2 John Tyliszczak, Andrzej Krajniak, Maria Zajączkowska, Saga rodziny Tyliszczaków. Historia rodziny 
Johna z Bridgeport, „Almanach Muszyny” 2013, s. 157–170.

Swietłana z bratanicami – Jarosławą i KrystynąSwietłana Tyliszczak
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rodzin Tyliszczaków (Teliszczaków). Niektórzy z nich uczestniczyli w wydarzeniach 
Pomarańczowej Rewolucji i Rewolucji Godności w Kijowie. Dzisiaj, gdy większość 
krajów europejskich cieszy się pokojem, demokracją, stabilnością i dobrymi relacjami 
z sąsiadami, mieszkańcy Ukrainy muszą o swoją wolność walczyć.

***
Dobrym podsumowaniem losu Łemków na Ukrainie może być Modlitwa Łemkini 

ułożona przez Katarzynę Rusyn, zamieszkałą w Wygodzie, w obwodzie iwanofrankow-
skim, a zaprezentowana na stronie www.lemko.org/religion/prayer.
Boże! Daj mi siłę, by przeżyć ten dzień, pomóż mi przetrwać w tym obcym kraju, gdzie przy-
wieźli mnie i moje dzieci.
Panie! Modlę się i błagam Cię, nie daj mi zginąć, ani mojej rodzinie, ani moim ludziom, którzy 
późno zasiali ziarna błogosławione; jakie kwitną późnym latem i nie wiedzą, kiedy, ani jak 
będą zbierane.
Boże Łaskawy! Spraw, by słońce wschodziło i zachodziło, żeby świeciło wszystkim ludziom 
i mnie tak, jak wschodziło tam w Beskidach, wśród moich rodzinnych wzgórz i dolin; aby 
żyto i wszelkie rośliny wyrosły nam tak, by przez całą zimę wszyscy mieli chleb i siano, i tyle 
ziarna, aby zapewnić pożywienie dla ludzi, dla ptaków i dla bydła.
Panie Wszechmogący! Nie daj zapomnieć – ani dzisiaj, ani jutro, ani kiedykolwiek: pomóż 
nam zachować w pamięci piękno kraju, Beskidów, naszych bogatych, uzdrawiających i czy-
stych wód w rzekach: Bystrej, Popradzie, Sanie; pamiętać piękne i urocze krajobrazy połonin 
i leśnych ścieżek przez wzgórza; i nie zapomnieć najlepszych miejsc na grzyby, najbardziej 
pachnących poziomkami, jagodami, borówkami i malinami zrębów i pastwisk.
Nie daj nam, Boże, zapomnieć naszych zwyczajów, naszego melodyjnego języka ojczyste-
go, naszych historii i naszych piosenek, naszych tańców i naszych wieczornych spotkań 
w czas świąteczny i na co dzień.
Panie! Daj moim dzieciom mądrość, by znalazły powrotną drogę do ojczystej ziemi swoich 
dziadów i pradziadów, by szanowały ich groby, cerkwie i wiarę.
Boże! Natchnij moje dzieci, wnuki i prawnuki wszystkimi darami Ducha Świętego – mądroś-
cią, rozumem, odwagą, wiedzą, pokorą, a także najważniejszymi cnotami człowieka – wiarą, 
nadzieją i miłością.
Panie, obdarz mnie i moje dzieci rozumem, abyśmy mogli odróżnić dobro od zła, szczęście 
od nieszczęścia, daj mi mądrość, bym mogła docenić dobro i być za nie wdzięczna!
Daj mi zdolność wpływania na wroga, daj mi szczerość, by pomóc biednemu, a także daj mi 
wytrwałość dla przekonania złego i nauczenia tych, którzy nie wiedzą. 

Amen! 

***
Ten artykuł mógł powstać tylko dzięki wytrwałości Andrzeja Krajniaka i jego cierp-

liwości w poszukiwaniu kontaktu z Tyliszczakami mieszkającymi na Ukrainie. Wy-
konał on również tłumaczenia wszystkich tekstów przesyłanych przez Swietłanę oraz 
wykorzystanych w tym artykule materiałów publikowanych w Internecie (z języków 
łemkowskiego i ukraińskiego). 
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