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,,Urodziłem się w Tyliczu powiat Nowy Sącz w r.1907 syn Tomasza 
i Marii. Rodzice trudnili się rolnictwem z czego utrzymywali 14 
dzieci a czworo umarło w dzieciństwie (…).     

Po ukończeniu 6 lat chodziłem do polskiej szkoły dwuklasowej, 
po jej ukończeniu poszedłem na służbę, jednak po dwóch latach 
uciekłem i na własną rękę udałem się do Nowego Sącza, tam 
wyszukałem sobie miejsce u majstra krawieckiego na 4 letni 
okres nauki w rzemiośle, równocześnie uczęszczałem do 
wieczorowej szkoły – przemysłówka. Po ukończeniu tej praktyki 
podjąłem prace czeladniczą, lecz z powodu kryzysu krawieckiego 
zacząłem uczyć się nowego zawodu w piekarstwie, w  którym 
pracowałem do 1939r. W ty samym czasie założyłem rodzinę”. 
(fr. życiorysu)
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 ,,Jedną z bogatszych kart z dziejów granicznego ruchu oporu na południu 

Polski ma Tylicz. 7 IX 1939 r. hitlerowcy zajęli miasto i jego okolice. Łemków 

traktowali jako odrębną, uprzywilejowaną grupę, co stało się w Tyliczu 

przyczyną podziału ludności na polską i łemkowską. Zaczęła się ukrainizacja 

Łemkowszczyzny prowadzona przez Powiatowy Ukraiński Komitet Pomocy            

z siedzibą w Krynicy. Szkołę tylicką przekształcono w całkowicie ukraińską. 

Dzieci uczęszczających do tej szkoły było dużo. Na około 380 numerów 

domów, 50 numerów stanowiły polskie dzieci, a około 330 ukraińskie.          

Dzieci polskie uczyły się w małym budynku zakonnic; uczyła je tylko jedna 

nauczycielka, Bocheńska. Ze względu na zróżnicowanie ludności nie było 

warunków do działalności konspiracyjnej. Już w początku 1940 r. w Tyliczu 

działała tzw. Ukraińska Policja Pomocnicza. Na Wielkanoc 1943 r. 

planowano przeprowadzenie tzw. oczyszczenia terenu z Polaków w Tyliczu, 

które udaremnił wywiad AK pod dowództwem Pawła 

Królikowskiego.’’(artykuł, A. Kieblesz)
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 W Tyliczu oprócz Łemków  i Polaków zamieszkiwali też 

Żydzi. Pod koniec 1939 roku wysiedlono Żydów a na ich 

miejsce przybyli Ukraińcy z Małopolski wschodniej. 

Polacy byli znani ze swojego patriotyzmu  i polskości. 

Ludności polskiej przewodzili Królikowscy, a zwłaszcza 

mój pradziadek Paweł ze swoimi najbliższymi, między 

innymi ze swoimi dziećmi oraz ze swoją żoną Salomeą 

(którą nazywał Stefcią). Wrażliwy był bardzo na 

Polaków biednych i głodujących, dlatego chcąc przyjść 

im z pomocą zorganizował w Tyliczu oddział krynickiej 

Delegatury RGO .
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 Placówka ta prowadziła kuchnię, dożywiała dzieci oraz 

rozdzielała środki żywności najbiedniejszym. Potem 

zorganizowano filię krynickiej Spółdzielni Spożywców. 

Pod koniec czerwca 1942 roku Paweł Królikowski wraz 

z Władysławem Maternickim doszli do wniosku, że czas 

najwyższy ,,Tak postępować, żeby sprawie pożytek,                

a wrogom szkodę przynieść”. Tak więc rozpoczął w 

Tyliczu swoją działalność ,,Roch”. Na swojego zastępcę 

powołał Paweł Jana Augustyńskiego. Powoli do 

organizacji zgłaszali się młodzi  i starzy. Utworzono więc 

trójkę polityczną i dwie drużyny ,, Chłostry ‘’.
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 Od roku 1942 ,,Roch ‘ ’zaczął działalność w Tyliczu.
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Mój pradziadek Paweł był kurierem w 

Tyliczu. Głównym jego zadaniem jako 

kuriera było organizowanie akcji 

przerzutowych na Węgry.

Otaczające Tylicz lasy ułatwiały 

organizowanie schronienia ludziom 

czekającym na przerzut. Pradziadek miał 

takie bunkry gdzie przechowywał ludzi –

jeden pod stodołą a drugi na obrzeżach 

lasu  Działalnością tą narażał się na 

więzienie, tortury lub obóz koncentracyjny.
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 Ciocia Ela – córka naszego bohatera, wiele razy opowiadała ile 
strachu przeżyli podczas wojny, kiedy do ich domu przychodzili 
niemieccy żołnierze na kontrolę. W piwnicy bowiem, pod ich 
stopami była ukryta broń. Wystarczyła jedna komenda

– Pokazać piwnice ! I dziś nie było by już kogo słuchać. Dzieci 
wiedziały, że nie mogą się odzywać ani z nikim rozmawiać          
o tym, co się działo u nich w domu, kto tu przychodził czy nie 
daj Boże o czym rozmawiali. W jednym z budynków 
prowadzona była rusznikarnia gdzie naprawiało się broń. Tato 
czynił to nie bacząc na niebezpieczeństwo jakie wiązało z jego 
działalnością. Broń zakupywał w powiecie brzeskim skąd 
pochodziła moja mama-Salomea. Razem z moją siostrą Marysią 
przywoziły stamtąd tą broń. Posłańcem był również mój 
siedmioletni wówczas brat Józef, który przenosił informacje od  
i do taty. 
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 Mój dziadek Witek był najmłodszym synem Pawła .

Przekazywał on swoim dzieciom opowieści o swoim ojcu, 

który był piekarzem i pszczelarzem. Przez całą wojnę, 

jak również po niej prowadził piekarnię i pasiekę. 

Dostarczał ludziom żywność. Prababcia Salomea za 

pomoc w polu płaciła mąką, chlebem czy miodem. 

Niejednokrotnie dzieliła się tym co miała z biednymi. 

Pasiekę prowadził najpierw wspólnie z ojcem a po Jego 

śmierci sam dziadek Witek, ale piekarni nie udało się 

ocalić. 
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 W domu tym mieszkał Paweł ze swoją rodziną.      

Tu mieściła się piekarnia i słynna piwnica z bronią. 

W ogrodzie za domem mieściła się duża pasieka, 

która istnieje do dziś a prowadzi ją wnuk Wojciech. 

Do dnia dzisiejszego stoją tam ule, które zbudował 

mój pradziadek.
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❖ Współorganizator budowy siedmioklasowej szkoły z językiem 

wykładowym polskim (1936r.)

❖ Członek Polskiego Komitetu Opieki dla Polaków(1939r.)

❖ Radny Gminy 

❖ Członek trójki gminnej ,, Rocha ‘’ w Tyliczu 

❖ Organizator krynickiej Delegatury RGO

❖ Współorganizator spółdzielni mleczarskiej w Tyliczu 

❖ Komendant placówki Batalionów Chłopskich w Tyliczu

❖ Komendant M.O w Tyliczu
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 W roku tym mój pradziadek został zaangażowany do 

Tajnej Rady Narodowej. Miała ona na celu 

przygotowywanie przyszłych polskich władz na tylickim 

terenie. Został on mianowany komendantem M.O. w 

Tyliczu. Posterunek według relacji pradziadka składał się 

z zahartowanych członków konspiracji, mając do 

dyspozycji broń konspiracyjną. W połowie roku 1945 

zostaje on mianowany Wójtem. Będąc wójtem 

zorganizował związek  Samopomocy Chłopskiej, zakładał 

koła we wszystkich gromadach, a w Tyliczu gminne.
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 Ceną za walkę o wolną Polskę były strach, kontrole Niemców podczas 
wojny, przesłuchania oraz więzienie po wojnie. Nękania, nachodzenia 
UBeków - większość z nich to byli mieszkańcy wsi – znani i sąsiedzi 
pradziadka, którzy  uprzykrzali mu życie oraz jego dzieciom. 

Niektórzy wykazywali się szczególnym okrucieństwem. Ciocia Ela 
opowiedziała taki oto przykład: Podczas aresztowania Twojego 
pradziadka,- byłam wówczas małą dziewczynką – chciałam przekazać Mu 
mały tobołek z kawałkiem chleba, który przygotowała moja mama, bo nie 
wiedzieliśmy dlaczego tatę zabierają i gdzie. Chciałam podbiec do 
samochodu, w którym tato już siedział, gdy tymczasem jeden z ubeków 
wycelował we mnie pistolet i chciał mnie zastrzelić. Pamiętam tę scenę do 
dziś. Zażegnał najgorszemu drugi „ubek”, w którym ludzkie uczucia nie 
zostały jeszcze zupełnie zniszczone. Krzyknął do niego:

- Co Ty! Do dziecka będziesz strzelał! I odsunął ręką jego broń. 

Najgorsze było to, że oni wszyscy się razem znali, mieszkali w jednej 
wsi i potrafili jedni drugim wyrządzić tyle zła. 
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 Paweł Królikowski- mój pradziadek- bohater 

opowieści

 Salomea Królikowska- żona Pawła, wspierająca Go 

w każdym Jego działaniu; zaangażowana również  

w działalność konspiracyjną;

 Elżbieta Kasztelan- córka dowódcy tylickiej 

partyzantki, Pawła Królikowskiego 

 Władysław Maternicki

 Jan Augustyński- kurier
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 RGO- Rada Główna Opiekuńcza istniejąca w latach 

1940–1945 – polska organizacja charytatywna 

działająca podczas II wojny światowej

 Stronnictwo Ludowe „Roch” (SL „Roch”) – nazwa 

partii konspiracyjnej powstałej w 1940.  SL „Roch” 

działające w czasie II wojny światowej powstało 

głównie na bazie przedwojennego Stronnictwa 

Ludowego i Związku Młodzieży Wiejskiej RP „Wici” 

.Nazwa pochodziła od „Ruchu Oporu Chłopskiego”.

17



 „Chłostra”- kryptonim Batalionów Chłopskich;
utworzony od ich pierwotnej nazwy (Chłopska Straż, 1940–45; 
pierwotnie nazwa „Chłostra” miała ukryć zbrojny charakter 
organizacji, wskazywać na jej zadania samoobrony terytorialnej 
i ochrony działaczy ludowych. https://encyklopedia.pwn.pl/

➢ Milicja Obywatelska-została utworzona na podstawie 
manifestu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego oraz 
dekretu o powołaniu MO z 7 października 1944 roku. Składała 
się głównie z partyzantów Armii Ludowej, żołnierzy 
oddelegowanych z ludowego Wojska Polskiego, 
członków Polskiej Partii Robotniczej, a także PPS i SL. 
Funkcjonariuszami MO zostawali także byli członkowie 
podziemia (np. Armii Krajowej). Zdarzało się nawet, że w 
całości posterunki były akowskie, przynajmniej w początkach 
tworzenia władzy ludowej.   
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❖Walka w Beskidzie i na Pogórzu Sądeckim , Józef 

Olszyński

❖Życiorys Pawła Królikowskiego – rękopis 

❖Historia Tylicza, Janusz Kieblesz – artykuł w internecie

❖Piwniczna i Sądecczyzna 1939 – 1945 , Andrzej Talar , 

Wanda Łomnicka- Dulak
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Opracowanie : 

Hanna Rosiek, klasa VI a 

– prawnuczka Pawła Królikowskiego
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