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Łemkowszczyzno, Łemkowie moi!
Pięćdziesiąt lat mija
Jak my kraj swój ulubiony
Własne pola i swój dom
Zostawili już na wieki
Nie na uciechę, lecz na ból.

Boże drogi, jak to ciężko
O tym wszystkim opowiedzieć
Gdy rozkazali „Wy musicie
chatę tę zostawić”.

Nie tylko chatę, lecz i pole
I wóz z bryczką i konie
A powietrze, a jałowce!
A góry zielone!!!

Synowi mojemu drogiemu
Nie było nawet pół roku
Jak wywieźli w towarniaku,
Jego w świat szeroki.

Miesiąc luty – bieda, zimno
A my jak Cyganie
Jemu paznokcie z palców zeszły.
Oto szczęście mamy!

Wieźli, wieźli i dowieźli
Do Kirowogradu.
Teraz Łemku śpiewaj sobie 
I daj sobie radę.

Chatę dali jak Szewczenka
I okno bez ramy,
Dzieci dwoje i sierp w rękach
I idź jak z darami.

Żeby napalić w piecu
I ugotować jadło
Trzeba było chodzić piechotą
Trzydzieści kilometrów.

Wzięliśmy wózek bez resorów
I zaprzęgli krowy:
Idziemy dzieci moje drogie
Poszukać drogi.

Oj nie równa ta droga
Nie równa do dzisiaj.
Już 75 lat mnie nadchodzi
Na sercu nie lżej.

Bo w 16 roku życia ja musiałam
Dać radę wszystkiemu.
Siostra Ola miała 14 lat,
a 7 miał mój brat.

Zostaliśmy sierotami
W nowym gospodarstwie.
Kto tylko przyszedł, to zapłakał
I uronił łzy.

Lecz Bóg dobry dał zdrowie
I rozum i siłę
I tak się dorabialiśmy
że ludzie zazdrościli.

A jak Fecio, mój małżonek
Wziął do ręki skrzypce,
To tak smykiem on wycinał
że łąki śpiewały.

Lecz bez brata z Ameryki
Nie byłoby nam tak łatwo,
Bo on śpieszył nam, gdy bieda
Dość często z pomocą.

Ja więc kłaniam się Fedorze
Tobie i Marysi,
że w całym naszym życiu
W biedzie nas nie zostawili.

Teraz, mówią, wszystko zarosło
Trawą i burzanami.
Oj, ty kraju z potoczkami
Czemu ty nie z nami?

Kto koło Ciebie święty Janie
Nisko zdejmuje czapkę?
Kto zaśpiewa, a kto zagra
„chodźcie do domu, chodźcie”?

Oj, minęliście się te czasy
Wesołe i smutne.
Teraz cieszę się jak przyjeżdżają 
Do mnie prawnuki.

Bo naprawdę mam się ludzie,
Czym pochwalić teraz:

Dzieci dobre i mnie dobrze 
Koło mojej chaty.

I wam wszystkim, moi rodacy
Moi Łemkowie drodzy
Wiele lat Wam dzisiaj życzę
Bywajcie zdrowi!

Postarajcie się kochać
I ludzi i Boga
Żeby jeszcze przeżyć trochę
W łasce, bez obawy.

Bo już los tej biedy naszej
Myśmy przecierpieli!
A może czymś my dawniej
Boga pogniewali?

To zmiłuj się nad nami Boże
Odpuść nasze grzechy
My kajamy się, prosimy
Ciebie o pociechę.

I daj dobroć Święty Boże
Naszym drogim dzieciom
Prosimy Cię poprowadź je
W długie, szczęśliwe lata.

Elżbieta Hawraniak 
z Daliowej

List do wszystkich Łemków

Łmkowyno, Łemky moji!
Piatdesat mynaje,
jak my kraj swij ulubłenyj
Ridne pole i swij dim,
Załyszyli jusz nawiky
Ne na wtichu, a na bil.

Boże lubyj, jak to tiaszko
Toto wsio zhadati...
Jak powili: „Wy musyte
Załyszyti chatu”.

Jak by chatu, a toj połe
I wiz z bryćzkom j koni
A powitri! A jałowec!
A zełeny hory!!!

Synu momu dorohemu
Ne było j piwroku,
Jak powezli w towarniaku
Joho w swit szyrokyj.

Misiac liutyj – bida, studin,
A my jak cyhane,
Jomu nihti z palciw zlizli
Oto szczystia mame!

Wezli, wezli i dowezli
Do Kirowohradu.
Teper Łemku sobi spiwaj
I daj sobi radu.

Chyżu dali jak Szewczenka
I wikno bez ramy
Dwoje ditiw i serp w rukach
I yt, jak z darami.

Żyby w pecu zapałyti
I zwaryty isti,
Treba było piszky yti
Kiłometriw – 30.

Bez resoriw wizok wziali
Zapriahli korowy:
„Jidem, diti moji ljuby
Hliadati dorohu”.

Oj ne riwna ta doroha
Ne riwna do hneska,
Jusz 75 nadchodyt
Na serci ne łehsze.

Bo w 16 ja musiła
Wsiomu radu dati
Sestri Oli 14
7 mojemu bratu.

Załyszylisia syroty
W nowim budynku.
Chto ne yszow, tot zapłakaw
I pustyw syzynku.

No Boh dobryj, daw zdorowja
I rozum i syły,
I tak my sia dorobliali
Lude zawidili.

A jak Fycio, mij czołowik
Husli wziaw u ruky,
To tak smyćkom win wytynaw
ży spiwali łuky.

No bez brata z Hmeryky
Nam by tak ne moczi,
Bo win spiszyw nam u bidi
Wsiadi do pomoczi.

To ja kłaniamsia Fedorze
Tobi i Marysi,
ży u cilim naszim żytiu
Nas w bidi ne łyszyw.

...Teper, każut, wsio zarosło
Trawom j burianami.
Oj ty kraju z poticzkami
Czoho ty ne z nami?

Chto kołotia Światyj Jane
Nyzko szapku zdojme?
Chto zaspiwat, a hto zahrat
„Chodme domiw, chodme”?

Oj mynulisia ti czasy
Weseły i smutny,
Teper tiszusia jak jidut
Do mene prawnuky.

Bo, naprawdi, mam sia liude
Czym honoruwati:
Diti dobry i mi dobri,
Koło swojej chaty.

I wam wsim, moji Krajanie,
Moji Łemky liuby,
Mnoha lit wam życzu hnezky
Bywajte zdorowi!

Postarajtesia liubyti
I liudiw i Boha,
Żeby kus iści pożyti
w łasci bez trywohy.

Bo jusz dos toj bidy dla nas
My pereterpili!
Może daczym my dakoli
Boha prohniwyli?

To pomyłuj nas Wsewysznij
Otpust naszy hrichy,
My sia kajem i prosyme
U Tebe potichy.

I daj doliu Swiatyj Boże
Naszym lubym ditiam
Prosym Tebe, ich prowesti
Na mnohaja lita.

Jelisawieta Hawraniak 
z Daliowej

Łyst wsim Łemkam

Na pierwszym Kermeszu w 1991 r.
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Na samą myśl o Jaworznie* czułem potrzebę odwiedzenia tego miej-
sca, gdzie znajdował się Centralny Obóz Pracy. Póki ojciec żył, po cichu, 
w duchu myślałem, czy byłoby możliwe zobaczyć ten obóz, w którym 
więziony był mój ojciec. Myśl ta chodziła za mną dniem i nocą, ale wtedy 
można było sobie tylko o tym pomarzyć. I nareszcie, w 50 rocznicę uda-
ło mi się te marzenia zrealizować. Była to najlepsza okazja by wyruszyć  
w drogę do tego obozu, o którym po cichu tyle się mówiło. Niektórzy 
więźniowie tego obozu nawet nie chcieli rozmawiać na ten temat. Tyl-
ko ręką machali. Pamiętam, że i mój ojciec przez 30 lat nie chciał wra-
cać do tego tematu.

W latach 70-tych założył sprawę w sądzie w Krakowie o odszkodo-
wanie za utratę zdrowia i krzywdę moralną. Sąd orzekł, że to sprawa 
przedawniona (orzeczenie w moim posiadaniu).

Do Jaworzna wybrałem się w niedzielę 10 maja 1997 r. Jadąc przez 
miasto pytałem miejscowych ludzi w jaki sposób i którędy można dojść 
na teren byłego obozu i cmentarza, gdzie pochowani zostali zmarli i za-
mordowani więźniowie tego obozu. Zdziwiony byłem bardzo, że szereg 
zapytanych osób nic o takim obozie nie wiedziało. Dopiero nadjeżdża-
jący patrol policji pomógł nam, wskazując drogę. Zastanawiające jest 
to, że nikt do tej pory nie zatroszczył się o oznakowanie drogi na teren 
byłego obozu i cmentarza.

Kiedy dochodziłem do miejsca, gdzie znajdował się dawniej obóz, 
ogarnęło mnie głębokie zdziwienie, bowiem na miejscu baraków wię-
ziennych wyrosło osiedle bloków mieszkalnych. Z kilkudziesięciu ba-
raków nie znalazłem ani jednego, który byłby pamiątką po kilku tysią-
cach więzionych ludzi. W samym osiedlu nie znalazłem ani jednej ta-
blicy, ani jednej wzmianki informującej o tym, co się tu stało. Po daw-
nym obozie znalazłem tylko fundamenty budynku strażniczego. Dalej 
już była tylko droga do cmentarza, na którym chowano zmarłych i po-
mordowanych. Dawniej to był tu tylko las, cmentarz urządzono dopie-
ro kilka lat temu.

Tylko oczami wyobraźni widziałem mojego ojca na tle więziennych 
baraków. Długo stałem w tym miejscu zamyślony. Przypominały mi się 
słowa ojca, który po długim okresie milczenia opowiadał, najpierw ro-
dzinie, a potem i innym o tragedii przebywających tu więźniów, o bi-
ciu i głodzeniu za to, że było się Rusinem czy Ukraińcem. Ojciec wrócił 
po sześciu miesiącach pobytu bez orzeczenia i udowodnienia jakiej-
kolwiek winy, za to zniszczony fizycznie i psychicznie. Ojciec nie dożył 
cieplejszych dni, kiedy można już było mówić głośniej, a nawet pisać  
o tamtych przeżyciach.

W okresie kilkuletniego istnienia tego obozu zmarły w nim 162 oso-
by, wśród nich mój sąsiad z Olchowca, młody, dwudziestoośmioletni 
Jan Moriak. Poszedłem na ten cmentarz. Droga wiodła przez gęsty las 
i ciągnęła się długo. Na dużej polanie znajdował się ustawiony cen-
tralnie wysoki brzozowy krzyż, a wokół niego urządzone groby, sym-
bolizujące mogiły zmarłych. Jest to cmentarz symboliczny, bo o ile mi 
wiadomo nie odnaleziono właściwego miejsca pochówku. Byłem zdzi-
wiony, bo słysząc, że miał być odsłonięty duży pomnik, nie zobaczy-
łem go. Mogiły były zasłane wieńcami, pośród których paliły się zni-
cze. Wokół znajdowało się wiele osób, które tu przybyły w celu wzię-
cia udziału w liturgii odprawianej w tym miejscu w rocznicę Akcji „Wi-
sła”. We mszy wzięli udział księża z kilku obrządków. Liturgię odprawił  
ks. biskup Jan Martyniak, zaś kazanie wygłosił były więzień tego obo-
zu, ks. mitrat Stefan Dziubyna. Część opowiedzianej przez niego histo-
rii tego obozu utkwiła mi bardzo w pamięci. Przypomniały mi się słowa 
mojego ojca, który wspominał, choć z wielkim trudem, straszne chwi-
le przeżyte w tym obozie. Prezydent Jaworzna obiecał w swoim prze-
mówieniu, że jeszcze w tym roku stanie pomnik poświęcony pamięci 
ofiar tego obozu. 

Po zakończonym nabożeństwie i modlitwie za zmarłych, gdy wokół 
grobów zrobiło się trochę luźniej, podszedłem bliżej, aby uczcić pa-

Poszedłem po śladach ojca – Jaworzno Пiшов’эм по слiдах отця – Явожно

На саму мисел о Явожні фурт чувєм потребу бытя там на тому міс-
ци і виджіня того централного Обозу Роботи в Явожні. Покал отец 
іщй жил в духу потихи думавєм ці буде колиси можлива нагода ві-
діти тот лагер в котрім был увязнений мій отец. Думка тота фурт за-
мнов дніом і ночов ходила, але товди лем можна было собі поду-
мати. І в решті в 50-ту рочницю Акцйі „Вісла” удало мі ся тоти мрійї 
вповні сповнити. Была то єдина нагода жеби вирушити в дорогу до 
того місточка до лагру о котрім ся тівко по тихи дома бісідувало. Не-
котри участники того обозу навет не хтіли порушати той теми, тівко 
звиклі руков помахали. Трудно было іх якоси розбісідувати жеби за-
чали оповідати. Памнятам, же отец мій через 30 років не хотів вер-
тати до того темату хоц єм го намавляв.

 І так в роках 1970-тих заложил отец справу до суду в Кракові за 
утрату здоровля і страту моральну. Cуд в Кракові видав вирок же 
справа є передавнена. На тім справа в суді ся закінчила.

 До Явожна вибравємся раненько в неділю 10 травня 1997 р. 
Ідучи через місто звідувавємся місцевих люди в який спосіб і кади 
можна достатися до того обозу і цменаря де поховани зостали гмер-
ли і замордувани вязні того лагру. Был єм здивлений, же люде одпо-
відали мі, же нич не чули о такім лагрі і не знают де він ся находит. 
Але надарила ся мі поліця, котра нам помогла найти улицю яков мож-
на дійти до того билого лагру і цмонтиря. Застанавлят ня чом нихто 
не задав собі труду, аби ознакувати тоту дорогу для приіздних люди 
до того давного лагру і цмонтиря.

Ідучі всказівками попередніх інформацйі до місця де почінав-
ся той лагер можна відіти іщи вартовничу вежу. Дале огорнуло мене 
якисе глубокє здивліня, бо на місци давних бараків для вязнів, ви-
росло тепер нове велике осідля мешкалних блоків. З кілканадцет тих 
бараків не нашовєм ани єдного, який билби тепер памятков по пару 
тисячах арештуваних ту невинних люди. Маю на увазі мойого віт-
ця і сусідів, яки ту перебивали. На кінци того табору, ани з боку по-
будованого боіска спортового не било ани єдной таблиці інформа-
цийной, ани жадной іншой інформфцйі о тім што ту било скоріше. 
По давнім таборі нашовєм лем фундамент давной вартовні. Дале 
юж ишла тівко узонька дорога до той полянки на які роблено похо-
вок гмерлих но і помордуваних люди.

Очіма мойой виобразні одвідівєм місце побуту мого вітця 
на тлі таборових бараків. Думавєм як носил босо цеглу і запра-
ву. Пристанувєм в тім місци і стоявєм довго в глубокі задумі. Тов-
ди вшитко єм передумал і припомнул собі слова вітця – переслу-
ханя дньом і ночов, битый за нич, морений голодом. По довших 
роках мовчаня оповідал наперед родині як іх там трактувано,  
а потім і іншим людям, знайомим. Коли отец виходив з лагру  
в січню 1948 р. підписували, же о тім вшиткім никому ся не призна-
ют. І зато тото вшитко ся тягло, тоти люде дале не хотіли о тім бесіду-
вати.Тримано іх ту лем зато, же вродили ся Русинами ці Украінця-
ми. Отец не дожил тих лекших часів – вілних, коли можна юж было 
голосніжше бесідувати і дашто описати о тих тяжких пережитях. Мій 
отец повернул по пару місяцях перебиваня в Явожні без удоводніня 
му найменьшой вини. Знищено го там фізичні, психічні і моралні.
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mięć Jana Moriaka. 

Zginął w tym obozie tylko dlatego, że będąc bardzo głodnym, po-
rwał z taczek surowego buraka, którego łapczywie zjadł. Został za to 
straszliwie skatowany przez więziennych dozorców. Umarł młodo dale-
ko od swoich bliskich, pochowany na obcej ziemi, przykryty żółtym pia-
skiem. Niech mu ta ziemia puchem będzie.

Ojciec mój miał więcej szczęścia, przetrzymał i wrócił do domu po 
półrocznym pobycie. Ale już do końca życia nie powrócił do pełni sił. 
Odnoszę dziś wrażenie spotykając się po tylu latach z byłymi więźnia-
mi tego obozu pochodzącymi z Olchowca, że byli oni bardzo silni i wy-
trwali, skoro zdołali przeżyć 6 miesięcy ciężkich dni i nocy. Tyle bowiem 
trwało śledztwo w sprawie ich winy. Wypuszczono ich po półrocznym 
pobycie bez udowodnienia winy w styczniu 1948 r. 

W obozie pozostało jednak wielu współwięźniów. Dziś, po tylu la-
tach Rząd Rzeczypospolitej Polskiej nie zdobył się na żadne zadość-
uczynienie dla tych, którzy byli tu niewinnie osadzeni.

W obozie tym więzieni byli następujący mieszkańcy Olchowca:
1. Teodor Romańczak (Pajzin, 35), zmarł w Olchowcu
2. Jan Romańczak (Pajzin, 35), zmarł w Olchowcu
3. Michał Romańczak (Pajzin, 35), zmarł w Olchowcu
4. Michał Buriak (Broda, 36), zmarł w Polanach
5. Stefan Buriak (Broda, 36), żyje w Tylawie
6. Mikołaj Moriak (Kozak, 44), zmarł w Bóbrce
7. Michał Gabło (Lejko, 59), zmarł w Olchowcu
8. Mikołaj Moriak (Bajtko, 73), zmarł w Tylawie
9. Jan Moriak (Bajtko, 73), zmarł w Jaworznie
10. Michał Moriak (Bajtko, 73), zmarł w Olchowcu
11. Jan Romańczyk (Pregun Czorny, 79), zmarł w Olchowcu
12. Andrzej Gabło (Gałajda, 89), zmarł w Olchowcu

Z Ropianki w Jaworze także były 4 osoby:
1. Skorodyński Andrzej
2. Skorodyński Mikołaj
3. Skorodyński Michał 
4. Dupniak Michał

Mikołaj Gabło (59)

*) patrz artykuł pt. „Byłem więźniem” Jaworzna, zamieszczony w Głosie spod Hor-
bu nr 2/1996 

 Підчас трваня того лагру згинуло 162 особи. Згинул брат мойо-
го тесьця Ян Моряк, молодий мужчіна, 20 літній, здоровий юнак.

 В кінци дішли зме польнов доріжков на місце вічного спочинку 
вязнів того лагру. А ишли зме через молодий ліс і дорога тягла ся 
нам барз довго. В лісі на малі поляні на середині был поставлений 
березовий хрест з табличков інформацийнов о нежиючих юж вяз-
нях. А воколо того хреста было зроблено з глини пару гробів озна-
чаючих могили помородуваних люди, де світили ся свічки.

Єст то цмонтір симболічний, бо як мі відомо до того часу не най-
дено ани полови могил, а не было дня жнби когоси рано не вино-
шено на ношівках до ліску. Бывєм также здивуваний, бо писала 
праса, же там стане памятник і буде одслонений жертвам Явожна. 
Того памятника іши не было.

 Могили были застелени вінцями і квітами через родини і зна-
комих. Прибыли ту люде з цілой Полщі, жеби взяти участ в літургі от-
правленой в тім місци в 50–ту річницю Акцйі „Вісла”. В літургі бра-
ли участ священики інших обрядів християнских. Панахиду відпра-
вив о. Владика Ян Мартиняк з Перемишля а казаня виголосил дав-
ний вязен табору Явожна о. Мітрат Стефан Дзюбина.

Припомнул він вязням в скорочиню цілу гісторю того лагру. Слу-
хавєм уважні його слів яки впадали мі до уха, бо они покривали ся 
зо словами мойого тата, котрий то вшитко пережив і штука было 
од нього дашто витягнути. З великим трудом оповідал, як іх прози-
вано бандерівцями.

 Потім мал предмову президент Явожна і повіл, же на наступний 
рік повстане памятник того трагічного видаріня яке мало місце ту 
де загинуло тівко невинних людских офір. А треба ту повісти, же 
перебывали ту не тівко Украінці – были ту также Німці, Лемки, Поляки.

По закінчиню Панахиди міг єм підийти кус ближше до хреста  
і могил, жеби оддати чест тому родакови з Вильхівце, котрий за-
гинул в тім проклятім таборі по пару місяцох перебываня. Згинул 
молодий мужчина лем за то, же был Русином. Згинул з голоду, был 
так слабий, же не міг робити. Взял з тачок сурового бурака і зачав 
го істи, за то старшина обозу закатував го на смерт. Вмер моло-
до далеко од своіх рідних і далеко од свойой теплой землі, похова-
ний на чужій землі прикритий серед ліса жовтим піском.  Най му 
та земличка пухом буде.

Отец мій якоси перетримал і повернул домів по піврочнім побыті 
там в лагри, але юж до кінце свого житя не повернул до повних сил. 
Одношу гнес таке вражіня, встрічаючи ся по 50 роках з вязнямі того 
табору з Вильхівце і околиц, же витримали і перенесли тот тяжкий 
час в голоді і труді, на морозі і снізі 6 місяци. Тяжких дни і ночі не 
переспаних з зимна, бо тівко тривало слідство. В стичню 1948 р. 
звілнено іх домів без удоводніня ім вини.  Гнес по 50 роках влада 
Полщі РП не здобыла ся на жадну одвагу і регабілітацю ораз задо-
стучиніня для тых невинних люди і іх родин.

Вязнями табору были ниже вимінени особи зо села Вильховец
1. Федор Романчак (Пайзин) – (35) – помер в Вильхівци
2. Ян Романчак (Пайзин) – (35) –сын – помер в Вильхівци
3. Михал Романчак (Пайзин) –35) –сын – помер в Вильхівци
4. Михал Буряк (Брода) –(36) – помер в Полянах
5. Стефан Буряк –(Брода) –(36) – жиє в Тильові
6. Миколай Моряк – (Козак) –(44) – промер в Бубрци
7. Михал Габло (Лейко) – (59) – помер в Вильхівци
8. Миколай Моряк (Байтко) – (73) – брат – помер в Тильові
9. Ян Моряк (Байтко) – (73) – брат – помер в Явожні
10. Михал Моряк (Байтко) – (73) – брат – помер в Вильхівци
11. Ян Романчик (Прегун чорний) - (79) – помер в Вильхівци
12. Андрий Габло (Галайда) –(89) – помер в Вильхівци.

 Вязні табору Явожно з села Ропянка
1. Скородинский Андрий
2. Скородинский Миколай
3. Скородинский Михал
4. Дупнак Михал

Миколай Габло (59)

Zaświadczenie o zwolnieniu z obozu w Jaworznie Michała Gabło.
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Od red.: Na zamieszczony w nr 2 „Głosu spod Horbu” apel o informacje dotyczą-
ce dawnego mieszkańca Olchowca Teodora Szczerby otrzymaliśmy obszerne wyja-
śnienie od pani Anny Wojciechowski (24) z Francji.

Drogie Towarzystwo Karpackie!
Wielkie, wielkie podziękowanie. Muszę się przyznać, że bardzo się ucieszyłam tym li-

stem, tą gazetką i też pamięcią o mnie, a raczej o nas, bo jak czytałam, to bardzo dobrze 
o wszystkim sobie przypomniałam, bo tak z myślami byłam w ukochanym Olchowcu. 
Dużo ludzi mi się przypomina, całe różne przeżycia oraz nasze bardzo dla mnie miłe stro-
ny, o których chyba nigdy nie zapomnę. Zawsze żyję z nadzieją, że może kiedyś da Pan 
Bóg, że się powrócę do swoich stron; chociaż biedne, ale za to dużo milsze jak obce*.

Czytając tę gazetkę, którąś cie mi przysłali, i w której pisze, że odnaleziono w Ol-
chowcu w pobliżu nieistniejącego dzisiaj gospodarstwa Mikołaja Buriaka-Kuszwary (7) 
krzyż z napisem „Teodor Szczerba” to ja tego człowieka dobrze znałam, znali go też mój 
brat Jan Chudyk i siostra Teresa Mikulik. Teodor Szczerba zmarł w 1945 r. mając 95 lat. 
Jak go pamiętam to zawsze był stary i niewidomy. 

Mój pradziadek Moriak, który był znany pod przezwiskiem „Ko-
zak”, ale niestety nie znam jego imienia, był ożeniony z Anną Tkacik  
z Ropianki. To była moja prababka. Mieli troje dzieci: córkę Anastazję Moriak, Jana Mo-
riaka mojego dziadka i Michała Moriaka.

Nasz pradziadek Moriak-Kozak wcześnie zmarł. Jan Moriak miał chyba 8 lat, córka 
Anastazja 6 lat, a Michał 3 lata, jak ich ojciec zmarł na zapalenie płuc. Był bardzo cho-
ry. Ta ciotka (babka) Anastazja ciągle o tym opowiadała, bo 
nawet pamiętała jego śmierć i zawsze płakała jak opowia-
dała, że przed śmiercią wstał z łóżka i prędko popatrzył jak 
słońce wychodziło zza gór i mówił: O Boże! Jaki piękny świat! 
A ja muszę się z nim żegnać! I położył się spowrotem na łóż-
ko i zmarł.

Po śmierci mojego pradziadka Moriaka-Kozaka,  
z prababką Anną Tkacik ożenił się Teodor Szczerba. Był on 
jej drugim mężem, a ojczymem dla Jana Moriaka, mojego 
dziadka i ciotki (babki) Anastazji, która później wyszła za 
mąż drugi raz za Lejciusia-Hawrylika (72), to ją też znają pod 
tym przezwiskiem z Olchowca.

Tego Teodora Szczerbę to ja bardzo dobrze pamiętam. 
On bardzo ładnie śpiewał, grał na fujarce i za to go dzieci 
bardzo lubiły. Jego miejsce to było właśnie tam, gdzie jest 
odnaleziony ten krzyż. Po komasacji (1935 r.) mój dziadek 
wybudował sobie dom pod Wilsznią i tam też postawił krzyż 
zrobiony przez Hudaka z Ropianki. Moja mama (Maria Chu-
dyk z domu Moriak 24) też czasami opowiadała, że tam koło 
Kuszwary był krzyż Teodora Szczerby, ale ja tego teraz odna-
lezionego krzyża nie pamiętam, tylko z opowiadania ciotki 
Anastazji i mojej mamy.

Teodor Szczerba ciągle przychodził do nas i nas bawił. 
Był już bardzo stary i został przy nas aż do śmierci.

To jest prawda, bo ja to wszystko widzę jakby to się dzisiaj odbywało i też mi brzmi 
w uszach, jakby ktoś przy mnie opowiadał o tym wszystkim. Opisać to wszystko tak do-
kładnie to się tak nie uda, bo by trzeba książkę napisać, a ja tylko napisałam tak mniej 
więcej, co najważniejsze.

Anna Wojciechowski, Francja
*) Pragnienie Pani Anny spełniło się. Powróciła w rodzinne strony i mieszka obecnie w Iwoniczu.

Звертам ся до вшитких льюдей, котри можут дати мі ін-
формацю о лосах родини Моряків (Шешета 88), висідленх 
в 1944 р. на Україну. Гладам двох хлопців і іх сестру – моїх 
ровесників. До той пору не дали жадного знаку житя. Буду 
дуже вдячний за дани мі інформаци.

Сусід Ян Габло (Галайда 89), син Андрия і Анни.
Мій адрес: Ян Габло 38-454 Тилава 7.

Zwracam się do wszystkich, którzy mogą udzielić informa-
cji o losach rodziny Moriaków (Szeszeta 88) wysiedlonych w 
r. 1944 na Ukrainę. Poszukuję dwóch chłopców i ich siostry, 
moich rówieśników. Do tej pory nie dali żadnego znaku życia. 
Będę wdzięczny za informację.

Sąsiad Jan Gabło (Gałajad, 89), syn Andrzej i Anny
Mój adres: Jan Gabło 38-454 Tylawa.

Znałam Teodora Szczerbę

В другім нумері „Голос спід Горба” замішено апель, котрый дотичів 
давного мешканця Вильхівце Федора Щерби. Ходило о приближиня той 
особи. Отримализме виясніня од Анни Войцеховской з Францйі. 

Дороне Товаріство Карпацкэ!
Велика, велика подяка. Мушу ся признати, же барз ся потішилам тов га-

зетов і памняти о мі і о нас, бо як чіталам, то барз добрі о вшиткім собі при-
помнулам, бо фурт мисльами былам в укоханім Вильхівци.  Дуже люда ся мі 
припоминат, ріжни пережитя а также барз мили для ня сторони, о котрих хи-
баль николи не забуду. Все жию з надійов, же може колиси даст Пан Біг, же 
ся поверну до своіх сторін хоц бідних але за то милши як чужи.

Читаючи тоту газетку, яку сте мі прислали, в які пише ся, же однайдено в 
Вильхівци в поближу давного газдівства Миколая Буряка – Кушвари крест 
з написом Теодор (Федор) Щерба. Я того чловека добрі знала, знала го моя 
родина – брат Ян Худик і сестра Тереса (Параскевя) Микулик.

Федор Щерба помер в 1945 р. переживши 95 років. Як го памнятам, 
то все был старенький і невідомий. Мій прадідо Моряк, котрий был знаний 
під призвиском Козак, але гнес юж не знам його імена, был женатий з Ан-
нов Ткачік з Ропянки. То была моя прабабка, мали троє діти – дочку Анас-
тазю, Івана мойого діда і Михала. Наш прадідо Моряк (Козак) скоре помер, 
а Іван Моряк мав товди 8 років, дочка Анастазя 6 років а Михал 3 роки. 
Іх отец помер на запавліня плуц, был міцно хворий. То баба Анастазя фурт  

о тім оповідала, бо памнятала його смерт і все при 
тім плакала.. Перед смертіов встал іщи з ліжка і по-
смотрил і як сонце заходило за гори і повіл таки 
слова – О Боже. Який красний сьвіт, а я мушу ся  
з ним пращати. І люг на ліжко і оддал духа – помер.

По смерти мойого діда–прадіда Моряка–Ко-
зака, з прабабков Аннов Ткачік оженив ся Федор 
(Бабкій). Анастазя юж по войні пішла за між другі-
раз за Лейцюся Наврилика (72). То єй тиж знают під 
тим призвиском люде з Вильхівце.

Того Федора Щербу то я добрі памнятам. Барз 
гарді співал, грал на фуярци і за то го діти любили. 
Його місце то было там, де сгоіт тот однайдений хрест. 
По комасацйі 1935 р. мій дідо вибудувал собі хижу 
під Вильшніов і там тиж поставил хрест зроблений 
через Гудака з Ропянки. Моя мама – Маря Худик  
з дому Моряк тиж часом оповідала, же тот коло Куш-
вари был хрест Федора Щерби, але я тепер якоси не 
памнятам, лем з оповіданя мойой цьотки Анастазйі  
і мойой мами.

Федор Щерба фурт приходил до нас і нас діти 
бавил і доглядал. Был юж старий і так позостал при 
нас аж до смерти. 

То єст правда, бо я то гнес вшитко видзю як то 
ся одбивало, я то в ухах чую, якби хтоси при мі гнес оповідал о тім вшиткім. 
Описати тото вшитко так докладні то ся не даст, бо би книжку треба было 
писати, а я тівко описалам з грубша, што найважніше.

Анна Войцеховска, Франця
*) Прагніня Анни ся сполнило. Повернула до краю і мешкат з дочков в Івоничю. 

Знала єм Федора Щербу

Jan Gabło (Gałajda) poszukuje Ян Габло (Галайда) гладат

Odnowiony Krzyż Teodora Szczerby w Olchowcu.

Jan Gabło (Gałajda).
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Greckokatolicka część mieszkańców Olchowca przeżyła w 1997 r. 
radosne chwile. Cerkiew budowana przez ich ojców przed wielu laty  
(w 1932 r.) wróciła pod władanie kościoła greckokatolickiego.

Kilka słów o powojennej historii naszej cerkwi.
W czasie okupacji i walk frontowych w 1944 r. cerkiew bardzo ucier-

piała. Uszkodzony został dach i ściany. Wewnątrz cerkwi palono ogniska, 
zniszczono więc podłogę, spa-
lono ławki i wszystko co było 
w środku.

Długo i z dużym trudem 
przywracaliśmy ją do takie-
go stanu aby można było 
odprawiać nabożeństwo. 

W pierwszych latach po 
wojnie brak było księdza.

Po Akcji Wisła w 1949 r. 
cerkiew przeszła pod ad-
ministrację kościoła rzym-
skokatolickiego. Najpierw 
należała do parafii w Żmi-
grodzie, potem kolejno  
w Dukli, Desznicy i Pola-
nach. W 1950 r. omal nie 
doszło do jej likwidacji. 
Pracownicy Państwowe-
go Ośrodka Maszynowego  
z Miejsca Piastowego przy-
jechali traktorami z zamiarem rozebrania cerkwi. Chcieli z uzyskanego  
w ten sposób materiału wybudować w Miejscu Piastowym garaże. Jed-
nak dzięki zdecydowanej postawie mieszkańców wsi, w tym głównie go-
spodyń „uzbrojonych” w widły i siekiery, do rozebrania cerkwi nie doszło. 

W obronie cerkwi czynny udział brał między innymi Michał Toropiła, 
mieszkający w Olchowcu do dzisiaj.

Częste zmiany parafii i brak opieki ze strony proboszczów prowadziły 
do dalszej dewastacji świątyni. Po 1956 r. gospodarze olchowieccy za-
częli sami remontować cerkiew w miarę swoich możliwości. 

Rozpoczęto też  nielegalnie  odprawianie nabożeństw w obrządku 
wschodnim. Greckokatolickiego kapłana, księdza Wysoczańskiego Olcho-
wianie przywozili furmanką aż z Krempnej. 
Od tej pory cerkiew była użytkowana jed-
nocześnie przez greckich i rzymskich kato-
lików z Olchowca. Po r. 1979 cerkiew prze-
szła pod opiekę księdza greckokatolickiego  
z Komańczy, ale jej właścicielem nadal był 
kościół rzymskokatolicki.

Po upadku komunizmu w 1992 r. pro-
boszczem parafii greckokatolickiej w Zyn-
dranowej, obejmującej swym zasięgiem Ol-
chowiec, Polany i Grab został ksiądz Ju-
lian Krawecki, który od razu podjął sta-
rania o zwrot cerkwi oraz lasu, który był 
własnością parafii. I tak się w końcu sta-
ło, że po pięćdziesięciu latach, 6 sierpnia 
1996 r. cerkiew wróciła do swoich prawo-
witych właścicieli.

Także dzięki staraniom księdza Krawec-
kiego cerkiew gruntownie wyremontowano. 
Za tak wielki trud księdzu Julianowi Krawec-
kiemu od wszystkich parafian serdeczne 
podziękowania i 100 lat życia w zdrowiu.

Mikołaj Gabło

Olchowiecka cerkiew wróciła do właścicieli

Мешканці Вильхівца, грекокатоликі, пережилі в 1997 р. велику 
радіст. Церков будувана через іх батків перед роками (в 1932 р.) 
вернула зас під іх владаня.

 Де кілька слів гісторії повоєнной церкви.
Через цілий час окупації і пізніжших великих фронтових боів  

в 1944 р. церков наша дуже потерпіла. Найбарже од куль потерпів 
дах і стіни, знищений товди 
зостал іконостас, загину-
ли вшитки книжки, дзвони  
і інши річи, яки ту били.  
В середині церкви знище-
но зовсім підлогу, лавки  
і вікна. Тут в середині кла-
дено воген.

 З великим трудом пре-
вернили зме нашу церков 
до такого стану аби мож-
на било одправляти Служ-
бу Божу. Але брак єднак 
било священника. 

По Акції „Вісла”, в 1949 р. 
за заряджінйом держави 
церква перешла під вла-
даня Костела римо – като-
лицкого. На вперед нале-
жала до парафі римо – ка-
толицкой в Змегороді, по-

тім в Дукли, Дошниці і в Полянах.
 А ще скоріше бо в 1950 р. працівники Державного Осередка Ма-

шинового з Мейсця Пястового приіхали тракторами, жеби розвали-
ти церков, а з того матерялу поставити собі гаражи в Мейсцу Пясто-
вим. Але добра постава пару наших мешканців і жінок, яки ся за-
раз згромадили, забрали зо собов вили і сокири – і не допустили до 
єй розобраня і хвала ім за то.

Але часто зміна парафіов поводувала дальши знищіня. По 1960 
р. сами господаре почали поволи ремонтувати што ся дало. І тов-
ди почато одправляти Літургю (ше нелегално) в обрядку грекокато-
лицкім, привозили зме священника о. Височанского з Крампной.

 Од той пори церков била юж на до-
бре ужиткована через грекокатоликів, 
як рівнож римокатоликів.

По 1979 р. церков перешла під опіку 
священика грекокатолицкого з Команчі, 
але властителом надаль бил Костел ри-
мокатолицкий. І так по окресі одвілжи  
в 1992 р. на ново повсталой парафі гре-
кокатолицкой в селах Зиндранова, По-
ляни, Вільховец і Граб настав свяшен-
ник о. Юлян Кравецкий, котрий одразу 
почав чінити велики стараня о зворот 
церкви для грекокатоликів.  І так по 50 
роках церков повернула до давних пра-
вовитих властителі.

В тій хвілі, дякувати священикови  
о. Кравецкому в церкви зостав перепро-
вадзений грунтовий ремонт.  За так ве-
ликий труд і запал священикови Дзека-
нови о. Юлянови Кравецкому, од вшит-
ких парафян з Вільхівце – сердечне по-
дякуваня.

 Миколай Габло 

Вильхівска церков повернула до властителі

Ksiądz Julian Krawecki.
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Wywiezieni na przymusowe roboty do Niemiec
lp.  imię i nazwisko  nr domu  imię gospodarza  przydomek

1.  Solynka Pajza  (1)  Jan
2.  Solynka Paraska  (1)  Jan
3.  Kowalczyk Mikołaj  (8)  Andrzej
4.  Gabło Mikołaj  (12)  Wasyl  Lejko
5.  Fedak Jan  (15)  Anastazja  Polycjanka
6.  Fedak Dymitr  (21)  Mikołaj  Kaczmarił
7.  Fedak Anastazja  (21)  Mikołaj  Kaczmarił
8.  Romańczak Mikołaj  (25)  Jan  Waniko

9.  Romańczak Ewa  (26)  Anastazja 
10.  Ardan Hryc  (27)  Paweł  Zajac
11.  Ardan Anna  (27)  Paweł  Zajac
12.  Skorodynski Jan  (29)  Michał  Gabłyszyn
13.  Skorodynski Jan  (32)  Ewa  Bereznia
14.  Skorodynski Mikołaj  (32)  Ewa  Beraznia
15.  Repakowa Maria  (33)  Paraska
16.  Buriak Michał  (36)  Andrzej  Broda
17.  Buriak Maria  (36)  Andrzej  Broda
18.  Buriak Seman  (37)  Jan  Broda
19.  Moriak Mikołaj  (40)  Michał  Fedir
20.  Romańczak Maria  (41)  Paweł  Maryń
21.  Moriak Sanka  (43)  Wasyl  Kozak
22.  Moriak Mikołaj  (44)  Teodor  Kozak
23.  Buriak Teodor  (45)  Stefan  Hnatyk

24.  Wilszniański Andrzej  (47)  Jan
25.  Fedak Jan  (50)  Wasyl  Szewc
26.  Fedak Tymko  (52)  Mikołaj  Waniuś
27.  Romańczak Wasyl  (53)  Andrzej  Petruś
28.  Buriak Michał  (54)  Jan  Mikołaju
29.  Skorodynski Michał  (57)  Jan  Bereźni 
30.  Romańczak Anastazja  (59) Michał Gabło  Lejko
31.  Szwahła Michał  (60)  Mikołaj Mikulik  Szwahła 
32.  Szwahła Anna  (60)  Mikołaj Mikulik  Szwahła
33.  Fedak Mikołaj  (61)  Mikołaj  Kopciak
34.  Fedak Anastazja  (61)  Mikołaj  Kopciak
35.  Fedak Zofia  (61)  Mikołaj  Kopciak
36.  Fedak Maria  (63)  Wasyl  Iwancio
37.  Lehocki Andrzej  (64)  Anna
38.  Skorodynska Ewa  (66) Michał  Stysienko 
39.  Paryłowska Anna  (67)  Andrzej  Popowycz
40.  Paryłowska Anastazja  (67)  Andrzej  Popowycz 
42.  Lejciuś Anna  (72)  Michał  Hawrylyk
43.  Moriak Michał  (73)  Mikołaj  Bajtko
44.  Romańczak Dmytro  (79  Andrzej  Pregun Czornyj
45.  Tynio  (82)  Jan
46.  Moriak Anna  (87)  Dmytro  Ryszkanyn
47.  Moriak Wasyl  (88)  Dmytro  Szeszeta
48.  Gabło Teodor  (89)  Andrzej  Gałajda

Powrócili z robót w Niemczech i wyjechali do ZSRR
1.  Solynka Paraska  (1)  Jan
2.  Fedak Jan  (15)  Anastazja  Polycjanka
3.  Fedak Dymitr  (21)  Mikołaj  Kaczmarił 
4.  Skorodynski Jan  (32)  Ewa  Bereznia
5.  Skorodynski Mikołaj  (32)  Ewa  Bereznia
6.  Repakowa Maria  (33)  Paraska
7.  Fedak Jan  (50)  Wasyl  Szewc
8.  Szwahła Michał  (59)  Mikołaj Mikulik  Szwahła
9.  Fedak Maria  (63)  Wasyl  Iwancio
10.  Skorodynska Ewa  (66)  Michał  Stysienko
11.  Tynio  (82)  Jan
12.  Moriak Anna  (87)  Dmytro  Ryszkanyn

Powrócili z robót w Niemczech  
i zamieszkali poza Olchowcem

lp.  imię i nazwisko  nr domu  imię gospodarza  przydomek  obecnie mieszka

1.  Fedak Anastazja  (21)  Mikołaj  Kaczmarił 
2.  Skorodynsky Jan  (29)  Michał  Gabłyszyn
3.  Moriak Mikołaj  (44)  Teodor Kozak   Bóbrka
4.  Romańczuk Wasyl  (53)  Andrzej  Petruś
5.  Skorodynski Michał  (57)  Jan  Berezni  USA
6.  Fedak Mikołaj  (61)  Mikołaj  Kopciak  Jemikowo
7.  Paryłowska Anna  (67)  Andrzej  Popowycz
8.  Moriak Wasyl  (88)  Dmytro  Szeszeta

Nie powrócili z przymusowych robót w Niemczech
1.  Solynka Pajza  (1)  Jan
2.  Kowalczyk Mikołaj  (8)  Andrzej    Niemcy
3.  Gabło Mikołaj  (12)  Wasyl  Lejko   Niemcy
4.  Romańczak Mikołaj  (25)  Jan  Waniko 
5.  Romańczak Ewa  (26)  Anastazja
6.  Ardan Hryc  (27)  Paweł  Zajac   Kanada
7.  Ardan Anna  (27)  Paweł  Zajac   Kanada
8.  Buriak Maria  (36)  Andrzej  Broda   Kanada
9.  Moriak Mikołaj  (40)  Michał  Fedir   Niemcy
10.  Romańczak Maria  (41)  Paweł  Maryń

Losy mieszkańców Olchowca w latach 1939-47 i późniejszych
Wojna i późniejsze tragiczne wydarzenia sprawiły, że historia okrutnie obeszła się 

z mieszkańcami Olchowca. Jakie były dalsze ich losy, co się stało z tymi, których dzisiaj 
już we wsi nie spotkamy?

Przedstawiamy poniżej losy mieszkańców Olchowca po 1939 r. —  wywózki do pra-
cy  najemnej  w Niemczech, wysiedlenia do ZSRR w latach 1944-45 oraz w ramach akcji 
„Wisła» w 1947 r. Robimy to przede wszystkim dlatego by oddać hołd ofia¬rom tych wy-
darzeń, oraz by przypomnieć młodemu pokoleniu olchowian o przejściach i poniewierce 
ich przodków i sąsiadów, a także po to by dokumentować historię Olchowca. Przepra-
szamy ewentualne pomyłki i zwracamy się do wszystkich czytelników z prośbą o nadsy-
łanie swoich uwag, spostrzeżeń oraz uzupełnień. 

Michał Romańczak z rodziną
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11.  Moriak Sanka  (43)  Wasyl  Kozak
12.  Buriak Teodor  (45)  Stefan  Hnatyk
13.  Wilszniański Andrzej  (47)  Jan    USA
14.  Fedak Tymko  (52)  Mikołaj  Waniuś  Kanada
15.  Buriak Michał  (54)  Jan  Mikołaju
16.  Skorodynski Andrzej  (57)  Jan  Berezni  USA
17.  Romańczak Anastazja  (59)  Michał Gabło  Lejko  Australia
18.  Fedak Anastazja  (61)  Mikołaj  Kopciak
19.  Fedak Zofia  (61)  Mikołaj  Kopciak
20.  Lehocki Andrzej  (64)  Anna    Kanada
21.  Paryłowska Anastazja  (67)  Andrzej  Popowycz  Kanada
22.  Lejciuś Anna  (72)  Michał  Hawrylyk
23.  Romańczak Dmytro  (79)  Andrzej  Pregun Czornyj Austria

Powrócili do Olchowca z robót w Niemczech
1.  Buriak Michał  (36)  Andrzej  Broda  zmarł
2.  Buriak Seman  (37)  Jan  Broda  zmarł
3.  Szwahła Anna  (60)  Mikołaj Mikulik Szwahła zmarła
4.  Moriak Michał  (73)  Mikołaj  Bajtko  zmarł
5.  Gabło Teodor  (89)  Andrzej  Gałajda  zmarł

Rodziny przesiedlone do ZSRR w latach 1944-1945
lp.  gospodarz  numer domu  przydomek

1.  Solynka Jan  (1)
2.  Beznoszczak Michał  (2)  Spidopotok
3.  Moriak Andrzej  (3)  Kuszwara
4.  Skorodynski Jan  (4)  Stysienko
5.  Skordynski Andrzej  (5)  Stysienko
6.  Hudak Stefan  (6)  Stefańczyk
7.  Buriak Mikołaj  (7)  Kuszwara
8.  Kowalczyk Andrzej  (8)
9.  Krawec Grzegorz  (9) Tymcio
10.  Buriak Mikołaj  (11)
11.  Hudak Wasyl  (13) 
12.  Lejciuś Anna  (14)
13.  Fedak Anastazja  (15)  Polycjanka
14.  Fedak Mikołaj  (21)  Kaczmarił 
15.  Romańczak Michał  (22)
16.  Romańczak Jan  (25)  Waniko1

17.  Romańczak Anastazja  (26)
18.  Ardan Paweł  (27)  Zajac
19.  Hawrylak Mikołaj  (28)  Krampnian
20.  Skorodynski Jan  (30)  Bajtko
21.  Toropiła Jan  (31)
22.  Skorodynska Ewa  (32)  Bereznia2

23.  Repakowa Paraska  (33)
24.  Krawec Michał  (34)  Orenycz
25.  Buriak Michał  (38)  Stary Michał
26.  Beznoszczak Andrzej  (39)  Kużma
27.  Moriak Michał  (40)  Fedir
28.  Romańczak Paweł  (41)  Maryń
29.  Moriak Andrzej  (42)  Iwanko
30.  Moriak Wasyl  (43)  Kozak
31.  Moriak Teodor  (44)  Kozak 
32.  Buriak Stefan  (45)  Hnatyk
33.  Moriak Jan  (46)  Berdar
34.  Wilszniański Jan  (47)
35.  Fedak Dmytro  (48)  Do Matija
36.  Krawec Anna  (49)  Tymcio
37.  Fedak Wasyl  (50)  Szewc
38.  Fedak Mikołaj  52)  Waniuś
39.  Buriak Jan  (55)  Mikołaju
40.  Fedak Andrzej  (56)  Z Wilszni
41.  Skorodynski Jan  (57)  Bereźni
42.  Hawrylak Andrzej  (58)  Petro
43.  Fedak Wasyl  (63)  Iwancio
44.  Lehocka Anna  (64) 
45.  Gabło Mikołaj  (65)  Galajda
46.   Skorodynski Michał  (66)  Stysienko
47.  Paryłowski Andrzej  (67)  Popowycz
48.  Łazoryk  (68)  Wasylenko
49.  Romańczak Jan  (69)  Waniko
50.  Romańczak Andrzej  (70)  Mojsiej
51.  Lejciuś Michał  (72)  Hawrylyk3
52.  Moriak Jan  (74)  Ryszkanyn
53.  Beznoszczak Andrzej  (75)  Maniowski
54.  Romańczak Jan  (76)  Paraszczyk
55.  Moriak Andrzej  (77)  Kozak
56.  Lejciuś Ewa  (78)
57.  Fedak Andrzej  (80)  Pregun Biłyj
58.  Toropiła Andrzej  (81)  Repak
59.  Tynio Jan  (82)
60.  Buriak Andrzej  (84)
61.  Beznoszczak Michał  (85)  Szeazeta
62.  Romańczak Wasyl  (86)  Waniko
63.  Moriak Dmytro  (87)  Ryszkanyn
64.  Moriak Dmytro  (88)  Szeszeta

Rodziny nie wysiedlone z Olchowca w 1947 r.
1.  Gabło Wasyl  (12)  Lejko
2.  Chudyk Teodor  (24)  Mychalyska  zmarł
3.  Romańczak Teodor  (35)  Pajzin  zmarł
4.  Buriak Andrzej  (36)  Broda  zmarł
5.  Buriak Jan  (37)  Broda  zmarł
6.  Gaobło Michał  (59)  Leiko  zmarł 
7.  Mikulik Mikołaj  (60)  Szwahła4  zmarł
8.  Toropiła Wasyl  (62)  Ryszko  zmarł
9.  Moriak Mikołaj  (73)  Bajtko  zmarł
10.  Gabło Andrzej  (89)  Gałajda  zmarł 

Mieszkańcy Olchowca, którzy zostali  
wysiedleni w 1947 r. i nie powrócili do wsi

1.  Skorodynski Michał  (29)  Gabłyszyn  Jemikowo
2.  Fedak Andrzej  (51)  Szewc  Strzelewo
3.  Romańczak Andrzej  (53)  Petruś  Kikorze
4.  Skorodynski Michał  (57)  Jan - Berezni  USA
5.  Fedak Mikołaj  (61)  Kopciak  Jemikowo
6.  Buriak Stefan  (71)  Szkyła  Strzelewo
7.  Buriak Mikołaj  (83)  Grucyk  Jemikowo

Procesja kermeszowa w 1991 r., po raz pierwszy od wojny w łemkowskich strojach.
Od lewej Michał Toropiła, Jan Mikulik, Sławomir Toropiła, Mikołaj Gabło,  

Stanisław Toropiła i Bogdan Gabło.
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Rodziny, które zostały wysiedlone w 1947 r.  
i powróciły do wsi

1.  Buriak Michał  (54)  Grucyk  zmarł
2.  Mikulik Mikołaj  (60)  Szwahła5  zmarł

Wywiezieni do obozu w Jaworznie
1.  Romańczak Teodor  (35)  Teodor  Pajzin  zmarł w Olchowcu 
2.  Romańczak Jan  (35)  Teodor  Pajzin  zmarł w Olchowcn
3.  Romańczak Michał  (35)  Teodor  Pajzin  zmarł w Olchowcu
4.  Buriak Michał  (36)  Andrzej  Broda  zmarł w Polanach 
5.  Buriak Stefan  (36)  Andrzej  Broda  zmarł w Tylawie 
6.  Gabło Michał  (59)  Michał  Lejko  zmarł w Olchowcu
7.  Moriak Mikołaj  (73)  Mikołaj  Bajtko  zmarł w Tylawie
8.  Moriak Jan  (73)  Mikołaj  Bajtko  zmarł w obozie 
9.  Moriak Michał  (73)  Mikołaj  Bajtko  zmarł w Olchowcu
10.  Romańczak Jan  (79)  Andrzej  Pregun Czornyj zmarł w Olchowcu
11.  Gabło Andrzej  (89)  Andrzej  Gałajda  zmarł w Olchowcu

opracowanie: Tadeusz Kiełbasiński
1) Powróciły do Olchowca 2 osoby.
2) Powróciły do Olchowca 2 osoby.
3) Gospodarz pozostał i zmarł w Olchowcu, reszta rodziny wyjechał.
4) Wysiedlono 2 osoby — powróciły do Olchowca. 
5) Wysiedlono 2 osoby. 

Szanowna Redakcjo!
Z wielkim poważaniem dla Was Anna Kowalczyk
Wielka to dla mnie radość, że czuję głos mojej rodzinnej ziemi z ga-

zety „Głos spod Horbu”. Bardzo serdecznie dziękuję za gazetę. Czytam 
ją i cieszę się, że nikt i nic nie zostało w niej zapomniane. Czytam tę ga-
zetę i w myślach moich powstają postacie Olchowian*), takie swoje, 
takie bliskie. Mama moja opowiadała nie raz o swojej wiosce, o pięk-
nie przyrody, o życiu mieszkańców, ich codziennych zajęciach, o kultu-
rze. Bardzo lubiłam jej słuchać.

Wiem z opowiadań mojej mamy, że dziadek mój Piotr Toropiła (Re-
pak 81) i babcia byli na robotach w Ameryce. Ciężka praca w obcym 
kraju naderwała im zdrowie. Wcześnie zmarli i dziadek i babcia, a na 
gospodarstwie (w Olchowcu) pozostał mamy brat Andrzej Toropiła (Re-
pak). A teraz opiszę krótko moją rodzinę:

Toropiła Piotr (Repak 81)
Toropiła Andrzej (syn) Lwów, dzieci: Anna Toropiła, Władysław Toro-

piła, Paraska Toropiła, Andrzej Toropiła.
Barna Annastazja (córka), tarnopolska obłast, podwołczyski rejon, 

wieś Zarubińce, dzieci: Wasyl Barna, Michał Barna, Maria Barna, Jan 
Barna, Anna Kowalczuk**, Nadzia Seń.

Sywulicz Maria (córka), Argentyna, dzieci: Nadzia Sywulicz, 
Fedak Ewa (córka), Lwów, dzieci: Wasyl Fedak, Paraska Fedak.
Chciałam jeszcze dopowiedzieć, że zmarły już wszystkie dzieci Pio-

tra Toropiły, ale wnuki pamiętają i chcą jeszcze lepiej poznać kraj swo-
ich bliskich.

Drodzy krajanie, bardzo dziękuję Wam za trud i za to, że robicie do-
bre rzeczy.

Niech Wam Bóg pomaga
Anna Kowalczyk

*) Autorka urodziła się na Ukrainie
**) autorka

Ostatnim proboszczem w Olchowcu przed II wojną światową był 
ksiądz Durkot. Postać prawie zapomniana przez mieszkańców Olchow-
ca. Nie udało się nawet ustalić jego imienia. Na cmentarzu przycer-
kiewnym w Olchowcu usytuowany jest dość dobrze zachowany grób ro-
dziny ks. Durkota. Składa się on z trzech płyt nagrobnych z czytelnymi 
nadal napisami. W grobowcu tym, w miejscu z lewej strony u góry nie 
ma płyty nagrobnej. Tam właśnie pochowany został ks. Durkot. Wiemy 
tylko, że ostatnie dni długiego żywota, w osamotnieniu, cierpieniu i za-
łamaniu psychicznym, spędził w Tylawie. Zmarł, targnąwszy się na swo-
je życie. Nie znamy nawet daty jego śmierci.

Zwracamy się do wszystkich, którzy pamiętają postać ks. Durkota, 
o nadsyłanie nam jakichkolwiek informacji o nim. Chcielibyśmy utrwa-
lić tę postać.

Przedkładamy jednocześnie propozycję, żeby wysiłkiem żyjących  
w kraju i na obczyźnie Olchowian wykonać ks. Durkotowi płytę nagrob-
ną. Byłoby to zarówno uczczenie pamięci Księdza, jak i dopełnienie wy-
stroju grobowca.

Redakcja „Głosu spod Horbu”

Maria Chydyk, Tersa Mikulik, Małgosia Mikulik, Jan Chudyk

Zadbajmy o grób ks. Durkota

O rodzinie Toropiłów z Tarnopolszczyzny

Grobowiec rodziny Durkotów na cmentarzu w Olchowcu, odnowiony na początku lat  
dziewięćdziesiątych przez Stanisława Krycińskiego i uczestników rajdu studenckiego.
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Prezentujemy tu udostępnione nam przez Zjednoczenie Łemków 
kopie dokumentów pochodzących z tak zwanej Metryki Franciszkań-
skiej, a zawierających listę ówczesnych olchowieckich gospodarzy 
oraz podanie urzędu gromadzkiego z 1862 r. do prześwietnego cesar-
sko-królewskiego sądu powiatowego o ustalenie podatku za nowo wy-
budowany dom Michała Moriaka.  Metryka Franciszkańska, czyli drugi 
kataster gruntowy (to znaczy urzędowy spis nieruchomości) Galicji po-
wstała na podstawie patentu cesarza Franciszka II wydanego 23 grud-
nia 1817 r. Kataster służył głównie celom fiskalnym, czyli po prostu 
ustaleniu wysokości podatku. Akta zawierają spisy właścicieli grun-

Olchowiec w połowie XIX wieku
tów, a także inne informacje szczegółowe. Powstawały one w wyniku 
spisu trwającego w różnych częściach Galicji przez wiele lat. Kopie do-
kumentów zostały zrobione z oryginałów przechowywanych w Central-
nym Państwowym Archiwum Historycznym Ukrainy we Lwowie.

Warto zwrócić uwagę na powtarzające się nazwiska w prezentowa-
nych dokumentach. Mamy tu Skorodyńskich (4), Torpiłów (4), Mikuli-
ków (2), Hudaków (3), Moriaków (5), Buriaków (6), Romańczaków (5), 
Fedaków (2). Wszystkie te nazwiska dzisiaj też spotkamy w Olchowcu. 
To naprawdę imponująca ciągłość olchowieckich rodów, trwająca już 
ponad 150 lat, czyli co najmniej od 6 pokoleń.
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Тадеуш Кєлбасінскі: Приіхав пан до Вильхівце абы вказати 
50-ту річницю Акції „Вісла”. Прошу оповісти нам о своєй житйові 
вандрівци.

Андрий Моряк: Вильховец опустив єм не з власной волі. Не 
довго по закінчиню воєнных діянь в 1939 р. Німці впровадили своі 
порядкы в наше житя. А єдним з них было забераня молодых люды 
до неволничой роботи на річ Німецкой Жешы на терені тогдішних 
Німец і Австрйі.

Але покля оповім о свойіх льосах спомну о селі Вильховец в ко-
трім переживєм найкрасшы рокы в моім житю.

 Походжу з родини Моряків о призвиску „Байтко”. Газдівку про-
вадив мій брат Николай Моряк, когрый дожил нашых дни і мешкат 
тепер недалеко Вильхівце в Тильові. Єст він – як сте гварили – єди-
ним жиючім газдом, будучім головов родини з виказу господари 
Вильхівце з 1939 р. *

В тім часі – я так одчув єм – Вильховец то не было місце для 
людей до житя. Терен каменистий і дуже перелюднений, трудниый 
контакт зо світом – не было жадного порядного доступу до світа як 
тепер.Повісти правду – не было дороги. Памятам, же з Вильхівце 
і до Вильхівце каждий ходил як хотіл, як му пасувало, стежок было 
дуже а дороги жадной. Дорогу зачато робити аж в 1972 р. Передво-
єнна дорога яка была доходила до Ропянки по дилованци*, а дале 
не было нич. В селі не было світла і барз тяжко ся жило. 

 На початку войны в Вильхівци было спокіні. Ходилизме до шко-
ли, аж пришол час, коли Німці почали заберати лудей до роботи. 
Молодых лудей пхано до тзв. „Вандіенстув” – фірм будовланих. Зо 
села на перший наказ забрано нас товди кільканадцет осіб – мусі-
лизме опустити село. В наші групі были – Николай Габло, мій брат 
Михал і я. Насамперед дано нас на 18 місяців до фірми будовляной 
в Ліузу на терен Аувстріі. Подібно было ту на терені Аувстріі – ліпше 
як в самих Німцях але і ту тыж терпілізме на голод – не давали дос 
істи. Была дисципліна, перестерігано ригористично годин роботи. 
Карано нераз за барз дрібни викрочіня, а як хто з нас был напри-
клад упертий – карано го арештом. То тиж было трудне до витрима-
ня, як голод і битя.

 Тоти трудни обставини роботи і бытя споводували, же котрого-
си дня під конец войни втеклизме одтамаль. Было нас трйох – Ни-
колай Габло, мій брат Михал і я. Але дожилизме якоси до кінце той 
нещасной войни, лем з прочатку мало хто квапил ся до повороту в 
родинны стороны. Я од початку не мав єм заміру вертати, юж дав-
но в школі думав єм виіхати на захід, бо за домом якоси не тужил 
єм. В тім постановліню зміцняли ня іщй злы відомости, яки напли-
вали з тамтих сторін. Відомости тоти приносили знайоми, котри юж 
по войні виберали ся на жнива на Словацю і Чехи.

З комунікатів і газет німецкых довідувализме ся о страшливих 
боях підчас переходзіня фронту о перевал Дукєлский а также о зни-

Tadeusz Kiełbasiński: Przyjechał Pan do Olchowca, aby uczcić 
50-tą rocznicę Akcji „Wisła”. Proszę opowiedzieć nam o swej życiowej 
wędrówce.

Andrzej Moriak: Olchowiec opuściłem nie z własnej woli. Niedłu-
go po zakończeniu działań wojennych w 1939 r. Niemcy wprowadzali 
swój ład w nasze życie, a jednym z przejawów tego ładu było zabieranie 
młodych ludzi do niewolniczej pracy na rzecz Rzeszy Niemieckiej na te-
renie ówczesnych Niemiec i Austrii.

Ale zanim opowiem o swoich losach, wspomnę o ówczesnym Ol-
chowcu, w którym spędziłem młodzieńcze lata.

Pochodzę z rodziny Moriaków o przydomku „Bajtko” (zagroda nr 
73). Gospodarkę prowadził mój brat Mikołaj Moriak, który dożył na-
szych dni i mieszka obecnie niedaleko Olchowca w Tylawie. Jest on — 
jak mi mówiliście — jedynym żyjącym gospodarzem, będącym głową 
rodziny z wykazu gospodarzy Olchowca z 1939 r. *

W tym czasie — ja tak odczuwałem — Olchowiec, to nie było miej-
sce dla ludzi do życia. Teren kamienisty, duże przeludnienie, trudny 
kontakt ze światem. Nie było drogi. Pamiętam, że z Olchowca i do Ol-
chowca każdy chodził jak chciał, jak mu pasowało. Ścieżek było wiele,  
a drogi żadnej. Droga do Olchowca dotarła dopiero w 1973 r.. Przed-
wojenna droga, byle jaka, dochodziła do Ropianki po „dylowance”*, 
dalej nie było nic. Światła we wsi nie było. Źle się w Olchowcu żyło.

Na początku wojny w Olchowcu było spokojnie. Chodziliśmy do 
szkoły, aż przyszedł czas, kiedy Niemcy zaczęli zabierać ludzi na robo-
ty. Młodych ludzi wcielono do tzw. Baudienstów — przedsiębiorstw bu-
dowlanych. Ze wsi zabrano wtedy kilkanaście osób. Z naszej paczki po-
szliśmy: Mikołaj Gabło (12), mój brat Michał Moriak (73) i ja. Wcielo-
no nas na 18 miesięcy do Baudienstu w Linzu, na terenie Austrii. Po-
dobno było tutaj — na terenie Austrii — lepiej niż w Rzeszy, ale jednak 
tu też cierpieliśmy głód.

Rygorystycznie przestrzegano godzin pracy, karano nieraz za bar-
dzo drobne wykroczenie, a jak ktoś był np. uparty — karano go wię-
zieniem. Obniżano wtedy racje żywnościowe aż do głodowych, dawano 
dużo cięższe prace, tak, że mało kto wytrzymywał. To było również trud-
ne do wytrzymania, jak głód i bicie.

Te trudne warunki pracy i bytu spowodowały, że któregoś dnia pod 
koniec wojny uciekliśmy stamtąd. Była nas trójka: Mikołaj Gabło, mój 
brat Michał i ja. Dotrwaliśmy jakoś do końca wojny, ale z początku 
mało kto kwapił się do powrotu w rodzinne strony. Ja od początku nie 
miałem zamiaru wracać. Już dawniej myślałem żeby wyjechać na za-
chód. Za domem nie tęskniłem. W tym postanowieniu umacniały mnie 
jeszcze złe wiadomości, które napływały z tamtych stron. Wiadomości 
te przynosili znajomi, którzy tuż po wojnie wybierając się na żniwa na 
Słowację, wędrowali przez Czechy i Wiedeń i docierali do nas. 

Z komunikatów i prasy niemieckiej dowiadywaliśmy się o straszli-
wych bojach podczas przechodzenia frontu i walkach o przełęcz Du-

Wspomnienia Andrzeja Moriaka dawnego  olchowianina Вспомини Андрия Моряка давного мешканця Вильховца

Через остатніх пару років удало нам ся отримати адреси лем 38 
родин з давных мешканців Вільхівца, в тім 10 родин жиючіх в Віль-
хівци. Надал незнани нам сут льоси і місця замещканя решти 49 
родин (в тім 44 висідлених на Україну).

Просиме вшитких давних мешканців Вільхівце чітаючіх нашу 
газету о поміч і пересиланя на наш адрес вшеляки відомости о 
них. Хотілй бызме пересилати їім наши вільхівски газети ажеби 
може і справити хоц малу приэмністб як то мало місце дотепер  
в пару припадкахю

За вшеляки інформації барз красні дякуэме. Глядаме родин: ну-
мери як в спсі заміщеним на с. 10: 2, 3, 4, 5, 11, 13, 18, 19, 20, 21, 
26, 28, 30, 33, 39, 40, 42, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 55, 56, 61, 63, 
66, 67, 68, 70, 72, 75, 76, 77, 78, 80, 82, 84, 85, 86, 87, 88. 

Przez ostatnie kilka lat udało nam się odszukać aktualne adresy tyl-
ko 38 rodzin z pośród tych, które zamieszkiwały Olchowiec przed 1939 
r. Nadal nie znane są nam losy i miejsca pobytu pozostałych 49 rodzin 
(w tym 44 rodzin wysiedlonych na Ukrainę).

Prosimy wszystkich dawnych mieszkańców Olchowca czytających 
naszą gazetę o pomoc i nadsyłanie na nasz adres jakichkolwiek wia-
domości. Chcielibyśmy uzupełnić nasz spis dawnych mieszkańców Ol-
chowca i przesyłać im naszą olchowiecką gazetę i sprawić im trochę 
radości, jak to miało miejsce dotychczas w wielu przypadkach.

Za wszelkie informacje dziękujemy. Poszukujemy rodzin – numery 
wg spisu gospodarstw ze strony 10: 2, 3, 4, 5, 11, 13, 18, 19, 20, 21, 
26, 28, 30, 33, 39, 40, 42, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 55, 56, 61, 63, 
66, 67, 68, 70, 72, 75, 76, 77, 78, 80, 82, 84, 85, 86, 87, 88. 

Poszukujemy dawnych mieszkańców Olchowca Гладаме давних мешканців Вільхівца



GŁOS  SPOD HORBU – JEDNIODNIÓWKA OLCHOWIECKA ¯ 2010 ROK ¯ ГОЛОС СПIД ГОРБА –  ЭДНОДНIВКА ВIЛХIВСКА 13
kielską oraz o zniszczeniach wielu wsi na Łemkowszczyźnie. Do tego 
dochodziła propaganda, że Rosjanie wywożą ludzi na tereny Rosji, 
Ukrainy i wcielają do Armii Czerwonej.

W latach 1946-47 dochodziły do nas wieści o walkach UPA z Pola-
kami, o ofiarach, płonących wsiach i wysiedleniach.

Dużo łatwiej można było wydostać się stąd na zachód. A ja nie mia-
łem prawie nic — poza matką i braćmi — w Olchowcu. Byłem kawale-
rem i nie miałem żadnych zobowiązań. No i ta perspektywa, że Zachód 
będzie lepszy niż nasza bieda w Olchowcu. Po dwóch latach pobytu  
w Austrii rozeszły się nasze drogi. Ja wyjechałem do Anglii, Mikołaj Ga-
bło do Niemiec a mój brat powrócił do Polski. 

T. K.: Proszę nam powiedzieć, kiedy pierwszy raz po wojnie zawitał 
Pan do Olchowca?

A. M. Do Polski przyjechałem stosunkowo późno, bo władze PRL 
odmawiały mi wizy wjazdowej. Pierwszy raz z moją rodziną z Polski —  
z matką i ciotką — spotkałem się w r. 1965 na przejściu granicznym  
w Barwinku. Ja przyjechałem od strony Słowacji, a moja rodzina od 
strony Polski. Po naszym przyjściu od strony Słowacji grupę naszą  
i oczekujące osoby z Polski otoczyła ciasno grupa żołnierzy WOP 
uzbrojonych w automaty. Zapowiedziano nam, że rozmowa może trwać 
tylko pół godziny. Ale w tej gru-
pie, która przyszła od strony Pol-
ski nie było mojej matki! Dopie-
ro jeden z wopistów, który praco-
wał na przejściu granicznym, uli-
tował się nade mną i po dziesięciu 
minutach sprowadził moją mat-
kę, która gdzieś tam poniżej przej-
ścia czekała na spotkanie ze mną. 
I mogliśmy się dopiero wtedy spo-
tkać. Widziałem wtedy matkę po 
raz pierwszy po dwudziestu dwóch 
latach!

Pyta Pan, w którym roku przyje-
chałem po raz pierwszy po wojnie 
do Olchowca? Było to w r. 1980, 
a więc po 37 latach. Dopiero wtedy 
mogłem spokojnie tu przyjechać.

T. K.: Kogo i co Pan tu zastał?
A. M.: Z żywych zastałem tylko Wasyla Toropiłę, jego żonę Pajzę, 

Michała Buriaka z żoną, Ewę Buriakową, Ewę Skorodyńską, brata mo-
jego Michała z żoną, którą pierwszy raz poznałem, Teodora Buriaka, 
Michała i Jana Romańczaków i Jaśka, brata Mikołaja Gabły, który pra-
cował w Niemczech. Tylko tyle z tak ludnej wsi.

To nasze spotkanie to była wielka radość. Upłynęło przecież pra-
wie 40 lat jak ich nie wiedziałem. To było nie do opisania jak my się 
cieszyliśmy. Spotkałem wtedy jeszcze Anastazję Romańczak z jej cór-
ką Oryszką, u Szwahłów – „ciotkę” i Janka Mikulika z żoną. I to wszyst-
ko. A wieś? Witałem ja z płaczem. To było widmo nie wieś. Wszędzie 
pusto, tylko parę domów dawnych i parę nowych. A wieś liczyła dzie-
więćdziesiąt chałup! Ludzie we wsi młodzi, nie było o czym z nimi roz-
mawiać. Wszędzie ślady dawnych gospodarstw, stare drzewa owoco-
we. Żal pozostał. I to nawet do dziś. Żal za tamtymi latami, tamtą wsią 
i moją młodością, za moimi rówieśnikami, którzy nie wiadomo gdzie 
się obecnie podziewają. 

Ale muszę przyznać, że za następnym przyjazdem i dalszymi – żal 
mój łagodniał. Musiałem jakoś pogodzić się z tym. Już łatwiej mogłem 
rozmawiać z dawnymi znajomymi, jak i młodszymi, łatwiej wspominać 
młode lata.

Łemkowszczyzna zanika. A przecież to była całkowicie łemkowska 
wieś – no było pięć rodzin cygańskich, ale ani jednej polskiej. Dzisiaj 
wieś się polonizuje. A przecież kilka rodzin łemkowskich pozostało nie 
wysiedlonych i była przez to szansa na przetrwanie łemkowszczyzny w 

щінях вельо сел на Лемківщині. До того доходила пропаганда, же 
росияне вивозят лудей на терени Росий і Украіни а молодых забе-
рано до Червеной Арміі.

В роках 1946 – 47доходили до нас такы вісти о боях УПА з поля-
ками, о жертвах та погорених лемківских селах і висідлінях.

Властиві лекше было нам достати ся од тамал на захід. Был єм 
кавалером, не мав єм нич поза мамом і братми, не мав єм жадних 
зобовязань в Вильхівци. Но тота думка же на заході буде лекше ніж 
тота наша біда в Вильхівци.  По двох роках побыту в Австрї виіхав 
єм да Англіі і наши дороги товди ся розишли. Николай Габло зостал 
в Німучіні а мій брае Михал повернул до Полщі.

Т. К.: Прошу повісти коли сте перший завиталисте до Вильхівце?
А.М. До Полщі приіхал єм дос пізно, бо полски власти одмав-

ляли мі візи віздовой. Перший раз з родинов – мамол і тетол спо-
ткал єм ся в 1965 р. на перейтю граничним в Барвінку. Я приіхал 
од сторони словацкой, а моя родина мама і братя пришли од сто-
рони полской. По нашім прибитю од сторони Словаці нашу групу  
і очекуючі особи з Полщі оточіла кісним кордоном група войскова 
ВОП, узброена в карабіни і заповіли нам, же розмова може трва-
ти не довше як пів години. Але в тій групі яка пришла з Полщі не 

было мойой мами. Аж потім 
єден з тих пограничників зли-
тувал ся надомном і припрова-
дил мою маму, котра деси там 
пониже чекала бідна на спо-
тканя зо мном. І аж довди мо-
гли зме ся стрінути і привитати. 
Товди віділ єм мою маму пер-
ший раз од виізду з Вихівце по 
22 роках!

 Звідуєте ся в котрім роци 
приіхав єм перший раз по 
віні до Вильхівце. Было то аж  
в 1980 р. – по 37 роках. Товди 
міг єм спокіні приіхати і повіді-
ти родину і рідні сторони.

Т. К.: Кого і што зсе ту заста-
ли?

А. М.:  З живих лудей застав 
єм тівко Василя Торопилу і його жену Пайзу, Михала Буряка з же-
нов, Євку Бурякову, Євку Скородинску, брата Михала з женов, ко-
тру перший раз познав єм, Федора Буряка, Михала і Яна Романча-
ків, і Янка Габлу – брата Николая Габли, котрий лишил ся там в Ні-
мечіні.

Тото наше спітканя то была велика радіст. Минуло приці праві 
40 років як єм іх не віділ. То было не до описаня як ми ся тішили 
і радували. Спіткав єм іщи пару осіб – недуже, але спіткав єм На-
цку Романчак з дочков Ориськов, а в школи спіткав єм тету Нацку  
і Ваня Микулика зо женов. І то вшитко. А село? Витав єм з плачом. 
То было видмо не село. Всяди пустка, лем пару хиж давних і пару 
нових. А село преці мало 90 нумерів. Люде в селі молоди, не было о 
чім з нима бесідувати. Всяди сьліди давних хиж, стари дерева ово-
цьови. Жал і трвога позостала. І то навет до гнес жал за тамтима ро-
ками, тамтим селом і мойол молодістйов, за моіма ровесниками, 
котри незнати де ся повертают. 

Але мушу признати, же за наступним приіздом жал мій лагод-
нів і мусіл єм ся якоси з тим погодити. Юж лекше міх єм бісідувати  
з давнима знайомима як і з молодшима. Жал менше стискал за 
серце і лекше якоси міг єм вспоминати молоди літа.

Лемківщина заникат. А преці то было цалковиті лемківске село, 
было тиж 5 родин циганских і ани єдной полской родини. Гнес село 
ся полонізує. А преуці зостало ту пару родин лемківских і была шан-
са на перетрваня нашой родинной, лемківской традицйі в тім селі. 

Po latach w Tylawie, dwaj bracia – Andrzej Moriak i Mikołaj Moriak.
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Olchowiec – wieś
1. Solynka Jan
2. Beznoszczak Michał,  Spidpotok
3. Moriak Andrzej,  Kuszwara
4. Skorodynski Jan,  Stysienko
5. Skorodynski Andrzej,  Stysienko
6. Chudyk Stefan, Stefańczyk
7. Buriak Mikołaj, Kuszwara
8. Kowalczyk Andrzej
9. Krawec Grzegorz,  Tymcio
10. Szkoła
11. Buriak Mikołaj
12. Gabło Wasyl,  Lejko
13. Hudak Wasyl
14. Lejciuś Anna
15. Fedak Anastazja,  Polycjanka
16. Bicek Cyrył (Cygan)
17. Siwak Piotr (Cygan)
18. Siwak Teodor (Cygan)
19. Siwak Hryc (Cygan) Hrysio
20. Bicek Tomko (Cygan)
21. Fedak Mikołaj, Kaczmarił
22. Romańczak Michał
23. Karczma
24. Chudyk Teodor, Mychałyska
25. Romańczak Jan, Waniko
26. Romańczak Anastazja
27. Ardan Paweł,  Zajac
28. Hawrylak Mikołaj,  Krampnian
29. Skorodynski Michał,  Gabłyszyn
30. Skorodynski Jan,  Bajtko
31. Toropiła Jan
32. Skorodynska Ewa,  Bereznia
33. Repakowa Paraska
34. Krawec Michał,  Orenycz
35. Romańczak Teodor,  Pajzin
36. Buriak Andrzej,  Broda
37. Burjak Jan,  Broda
38. Buriak Michał,  Stary Michał
39. Beznoszczak Andrzej,  Kuźma
40. Moriak Michał, Fedir
41. Romańczak Paweł,  Maryń
42. Moriak Andrzej,  Iwanko
43. Moriak Wasyl,  Kozak
44. Moriak Teodor,  Kozak
45. Buriak Stefan,  Hnatyk

46. Moriak Jan,  Berdar
47. Wilszniański Jan
48. Fedak Dmytro,  Do Matija
49. Krawec Anna,  Tymcio
50. Fedak Wasyl,  Szewc
51. Fedak Andrzej,  Szewc
52. Fedak Mikołaj,  Waniuś
53. Romanczak Andrzej,  Petruś
54. Buriak Michał,  Grucyk
55. Buriak Jan,  Mikołaju
56. Fedak Andrzej,  Z Wilszni

Olchowiec – kolonia
57. Skorodynski Jan,  Bereźni
58. Hawrylak Andrzej,  Petro
59. Gabło Michał,  Lejko
60. Mikulik Mikołaj,  Szwahła
61. Fedak Mikołaj,  Kopciak
62. Toropiła Wasyl,  Ryszko
63. Fedak Wasyl,  Iwancio
64. Lehocka Anna
65. Gabło Mikołaj,  Gałajda
66. Skorodynski Michał,  Stysienko
67. Paryłowski Andrzej,  Popowycz
68. Łazoryk,  Wasylenko
69. Romańczak Jan,  Waniko
70. Romańczak Andrzej,  Mojsiej
71. Buriak Stefan,  Szkyła
72. Lejciuś Michał,  Hawrylyk
73. Moriak Mikołaj,  Bajtko
74. Moriak Jan,  Ryszkanyn
75. Beznoszczak Andrzej,  Maniowski
76. Romańczak Jan,  Paraszczyk
77. Moriak Andrzej,  Kozak
78. Lejciuś Ewa
79. Romańczak Andrzej,  Pregun Czornyj
80. Fedak Andrzej,  Pregun Biłyj
81. Toropiła Andrzej,  Repak
82. Tynio Jan,
83. Buriak Mikołaj, Grucyk
84. Buriak Andrzej
85. Beznoszczak Michał,  Szeszeta
86. Romańczak Wasyl,  Waniko
87. Moriak Dmytro,  Ryszkanyn
88. Moriak Dmytro,  Szeszeta
89. Gabło Andrzej, Gałajda

Nr  Nazwisko i imię Przydomek Nr  Nazwisko i imię Przydomek

Lista gospodarzy Olchowca (stan z 1939 roku)

naszej wsi. Tymczasem mieszkańcy się polonizują. Stare gospodar-
stwa pozarastane, nowych nie przybywa. Może tylko 3-4 rodziny kulty-
wują starą łemkowską kulturę i wiarę. Niektórzy nie przyznają się na-
wet do swoich przodków. Znam tego powody – po wysiedleniach ludzie 
byli zastraszeni – i ci, których wysiedlono, i ci, którzy pozostali. Żal mi 
tego, co odchodzi.

T. K.: Dziękuję i zapraszam na następne spotkanie w Olchowcu.
A. M.: Dziękuję za zaproszenie i na pewno skorzystam, o ile zdro-

wie pozwoli.
*) Mikołaj Moriak zmarł w Tylawie w 2009 r.
Andrzej Moriak zmarł w Saurewille w USA w 2005 r..

А тимчасом мешканці ся полонізуют. Стари господарства позарас-
тани, жадних нових газдівок не прибыват. Вшиткого 3-4 родини бі-
сідуют свойом мовом, култивуют свою културу і віру. Некотри навет 
ся не признают до своіх предків. Знам поводи в котрих то наступи-
ло – по висідліню люде были застрашани і тоти висідлени і тоти што 
ту остали. Жал мі того што одходит.

Т. К.: Дякую. Запрашаме на наступне спотканя в Вильхівци.
А. М.: Дякую і думам же скористам з запрошиня як лем здоров-

ля позволит.
*) На гнесьні ден він не жыє юж – одишол до вічности. 
Андрий Моряк помер в Saurewille УСА в 2005 р.

Lista jest komentarzem do mapy zamieszczonej na sąsiedniej stronie. Po raz pierwszy opublikowana była w „Głosie spod Horbu” nr 1. Obecnie przedsta-
wiamy wersję poprawioną i uzupełnioną. Prezentowane informacje były przez wiele lat zbierane i opracowywane przez Tadeusza Kiełbasińskiego.
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