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Pierwsze wzmianki w dokumentach o rodzinie Bałuców pochodzą z
1673r. Kiedy to Jakub Bałuc ówczesny burmistrz Tylicza, (który
wcześniej piastował również urząd ławnika oraz rajcy) ubiega się
wraz z Piotrem Ciołkiewiczem o kupno łąki od Piotra Pawliszaka.

Na lewo
dokument
w którym
opisana jest
sprawa
Piotra
Pawliszaka,
który
sprzedaje
łąkę.

Na prawo
dokument
światczący o
tym, że
Jakub Bałuc
pełni urząd
burmistrza
Tylicza.

Strony z Księgi Sądowej Tylicza (str.89 i 90)
na których burmistrz Jakub Bałuc występuje
w roli świadka.

"OPOWIEŚĆ O ORYNIE CZAROWNICY, KTÓRA ZBIERAŁA ROSĘ"

Działo się to w drugiej połowie osiemnastego wieku w miasteczku Tylicz. Opowieść ta będzie o młodej kobiecie imieniem Oryna, a nazwisko mało to
ważne......, posądzonej o uprawianie czarów. Opowiadają do dziś dnia, że była piękna, czarnowłosa, oczy miała przedziwne, zapalały się ogniem to
radością. Jej ręce były sprawne, jakiś dziwny dar od Boga pozwalał, aby szybciej i sprawniej wykonywała pracę. Kobiety w miasteczku nie lubiły Oryny, z
zazdrością patrzyły, opowiadały, ona jest jakaś inna i taka dziwna, to pewno czarownica..........
Po pewnym czasie mieszkańcy złożyli do Sądu w Ratuszu miasta Tylicza oficjalne oskarżenie, iż niejaka Oryna uprawia czary i działa na szkodę
mieszkańców procesie zgodnie zeznawali, a jedna z kobiet pod przysięgą świadczyła, iż kiedy patrzyła na jej malutkie dziecko, ono całkiem stało się
sine, dała więc mu uroki. Ktoś też widział jak w letni poranek, na łące zbierała rosę, po to aby zatrzymać mleko krowom, a Komunię Świętą zabrała w
rękę i zaniosła do domu dla odprawiania czarów. Opowiadali i świadczyli z wielką zawziętością. Dla sądu były wystarczające dowody, że oto ta kobieta
o imieniu Oryna jest czarownicą. Wyrokiem sądu postanowiono: poddamy ją próbie tzw. pławienia. Wywieziono Orynę do miasta Muszyna w miejsce,
gdzie łączą się dwie rzeki Poprad i Muszynka, tworząc głębie wodną odpowiednią do wykonania próby. Związaną łańcuchami wrzucono do rzeki, jej
szeroka spódnica utkana z lnu, jak kwiat układała się na wodzie, rysując znak:"to czarownica", biedna Oryna nie tonęła, postanowiono, że ma być
spalona na stosie, w ramach łaski zostanie powieszona na górze "Szubienica". Ostatni raz popatrzyła na całą okolicę, jej oczy jak gwiazdy zwróciły się
do ludzi stojących wokół szubienicy, cichym i rzewliwym głosem poprosiła "Łaski". Nie ma przebaczenia, wszak odbył się sąd, została słusznie skazana
musi umrzeć. Słowo wypowiedziane przez Orynę "Łaski" jak echo pozostało po wsze czasy na stoku wzgórza Szubienicy ŁASKI.
Czasami wieczorną porą snują się opowieści w cichym i sennym miasteczku. Ktoś zaczyna -dawno, dawno temu żyła i mieszkała Oryna............

Najstarsza zachowana mapa Tylicza (za czasów Prezydenta Franciszka Bałuca)

Inną równie ważną i ciekawą postacią z rodziny Bałuców, która miała swój udział w historii Tylicza był Prezydent Franciszek Bałuc syn
burmistrza Jakuba Bałuca. Była to jedyna osoba, która piastowała urząd i mieniła się Prezydentem Tylicza. Pełnił on to stanowisko od 1783r.
Wzmianki o nim znajdują się również w Księdze Sądowej Tylicza na str. 254 i 272. Na powyższej mapie, która jest najstarszą zachowaną mapą
Tylicza i na której przedstawiony jest Tylicz za czasów sprawowania urzędu Prezydenta przez Franciszka Bałuca widoczne są ogromne różnice i
zmiany jakie nastąpiły w porównaniu z obecnym wyglądem Tylicza np.: na Rynku w Tylicz w tych czasach było ponad 70 domów na środku
Rynku stał Ratusz, a tuż obok niego stała karczma „Pod Zieloną Rózgą” ( bardzo długo prowadzona przez rodzinę Ciołków), gdzie po każdym
akcie notarialnym, który powstał w Ratuszu, - aby był ważny - „wylewano nań achtel piwa” lub innego trunku, by nabrał mocy prawnej. Karczma

istniała około 300 lat. Widoczny jest też układ Rynku na planie prostokąta i też to, że został lokowany na prawie Magdeburskim. W Ratuszu
tylickim odbywały się również różnego rodzaju procesy, oskarżenia, ogłaszane były wyroki, a na Rynku wykonywano drobniejsze kary takie jak
chłostę czy dyby. Na mapie widoczna jest również ulica Żabia (przedłużenie ulicy Sportowej), która dzisiaj nie istnieje, widoczna jest również
Żydowska Bóżnica przy ulicy Mur, która również nie przetrwała do naszych czasów i po której zostało duże wgłębienie w ziemi.

Rodzina Bałuców lata 50 XX wieku

Dzieci Feliksa i Heleny Bałuc: Piotr z żoną Teklą, Staszek z żoną Joanną, Florian z żoną
Teklą, Franek z żoną Rózią, Józef z żoną (mieszkał we Francji), Emilia z mężem
(mieszkała na Czechach), Anastazja z mężem Antonim, Anna z mężem Józefem (moja

prababcia i mój pradziadek).

Mieszkańcy Tylicza lata czterdzieste XX wieku

Moja prababcia
Anna Bałuc

Szczególną postacią, którą chciałbym opisać i która na pewno odegrała znaczącą rolę w historii Tylicza była moja prababcia Anna
Bałuc. Urodziła się 1 października 1924r. i była najmłodsza z rodzeństwa. Uczęszczała do szkoły w Tyliczu. Jako młoda dziewczyna
po wybuchu II wojny światowej zmuszona przez Niemców do pracy w kuchni i sprzątania pokoi niemieckim oficerom. Na
początku pracowała w tylickim gestapo. Opowiadała kiedyś, że widząc jak niemieccy oficerowie traktują więźniów (Polaków i
Łemków), widząc jak głodują i widząc, że Niemcy mają pod dostatkiem jedzenia chcą im choć trochę pomóc chciała dać im
resztki. Jednak za którymś razem niemiecki żołnierz zauważył ją i uderzył ją w twarz tak, że do śmierci nie słyszała na jedno
ucho. Później przymusowo została przeniesiona na posterunek niemiecki w Izbach. Dopiero po wyzwoleniu w 1945r. mogła
wrócić do domu. Po wojnie poznała swojego męża Józefa Stapińskiego mojego pradziadka. Był on milicjantem na posterunku w
Tyliczu zaraz po wyzwoleniu. Mieli razem 5 dzieci z czego najstarszy Michał był moim dziadkiem.

Obraz Nikifora Krynickiego namalowany specjalnie dla mojego pradziadka
(który nigdzie nie był publikowany) znajduje się w zbiorach mojej rodziny.

Mój pradziadek Józef
Stapiński mąż Anny
Bałuc
W latach 60 XX kiedy mój pradziadek był w szpitalu w Krynicy-Zdroju leżał z nim na tej
samej sali Nikifor Krynicki (Epifaniusz Drowniak). Zaprzyjaźnili się i mój dziadek pomagał
mu w różnych czynnościach np.: goleniu, strzyżeniu. Nikifor w ramach podzięki narysował
mu ołówkiem stary Tylicz. Na odwrocie napisał to co sobie zażyczył, czyli mianowicie 10
Palatów (10 Placków Ziemniaczanych) otrzymał również od moich pradziadków 100zł i
obietnice darmowego golenia i strzyżenia.

Na zdjęciu znajduje się moja
ciocia Anastazja Pawliszak z
domu Bałuc (z lewej strony), w
środku stoi jej córka Marysia, a
po prawej stronie koleżanka
cioci.

Kolejną postacią, którą
chciałbym opisać jest moja
ciocia Anastazja Pawliszak z
domu Bałuc. Urodziła się 22
września 1922r. i już jako 18
letnia dziewczyna zasłużyła się
jako kurier tylicki. Pomagała
ona przeprowadzać oficerów
Kampanii Wrześniowej i
żołnierzy AK (Armii Krajowej),

którzy starali się przedostać na
zachód do nowo
formowanych oddziałów przez
gen. Władysława Sikorskiego.
Zmarła 03 stycznia 2005r.

Rodzina Kiebleszy z
Franciszkiem
Bałucem (pierwszy z
prawej)
Młodzież tylicka, pierwszy
rząd od lewej Emilia
Kieblesz, Maria Bałuc, Anna
Miejska, Anna Moskal, drugi
rząd od lewej Tadeusz
Moskal, Michał Chowaniec,
Antoni Smoleń, Jan Miejski,
Antoni Kieblesz, Jan
Hamernik, lata 40 XX wieku.

Wizyta starosty
sądeckiego Macieja
Łacha w Tyliczu. Obok
starosty sekretarz gminy
Jan Szewczyk, 1937r.
(Witają się z tylickimi
milicjantami)

Bibliografia:
”Legenda o Orynie” została napisana przez Barbarę Zwolennik
(http://www.tylicz.info.pl/legendy-tylickie.html).
Zdjęcia i dokumenty pochodzą ze zbiorów Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Tylicza
oraz ze zbiorów rodzinnych.

