Adam Szczupak, Hrycelak Mikołaj (Mykoła) [w:] Przemyski
słownik biograficzny, pod red. Ewy Grin-Piszczek, Tomasza
Pudłockiego, Anny Siciak, Przemyśl 2016 s. 84-89

HRYCELAK MIKOŁAJ (Mykoła), 15 XII 1891 Barycz k. Stubna – 13 XI 1976 Lwów. Ksiądz, kanclerz greckokatolickiego konsystorza biskupiego w
Przemyślu. Był drugim dzieckiem Iwana, rolnika we
wsi Barycz i Anny z d. Więc.
Ukończył w 1902 r. szkołę ludową w rodzinnej
miejscowości. W latach 1902–1911 uczęszczał do
c.k. II Gimnazjum z ruskim (ukraińskim) językiem
wykładowym w Przemyślu, kończąc klasy I, III oraz
VI–VIII z wyróżnieniem. W 1911 r. zdał tam egzamin dojrzałości, również z wyróżnieniem. W latach
1911–1914 jako alumn diecezji przemyskiej, studiował teologię w Generalnym Seminarium Greckokatolickim św. Ducha we Lwowie. W 1916 r. został przyjęty na ostatni rok nauki do Greckokatolickiego Seminarium Duchownego w Przemyślu.
Seminarium ukończył w 1917 r., w tym samym
roku ożenił się z Zofią Kaczkowską.
18 XI 1917 został wyświęcony na kapłana w katedrze greckokatolickiej w Przemyślu przez biskupa
Jozafata Kocyłowskiego. 25 XI tego samego roku
został mianowany wikariuszem przemyskiej parafii
katedralnej; funkcję tę pełnił do 1918 r. Od grudnia 1917 r. pracował jako katecheta w szkołach
wydziałowej i ludowej w Przemyślu. W maju 1918 r.
podjął obowiązki referenta konsystorza biskupiego.
Od 1 VI 1918 do 5 IX 1922 pełnił posługę duszpasterską jako administrator w parafii Kramarzówka,
a w latach 1922–1923 jako spowiednik w katedrze
greckokatolickiej w Przemyślu. Od 1923 r. pełnił
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funkcję wikariusza Starej Soli, zakończył ją w 1925
r., kiedy został mianowany wikariuszem w parafii
greckokatolickiej w Oleszycach. W tym samym roku otrzymał tytuł kanonika i funkcję notariusza w
Sądzie Diecezjalnym.
Jesienią 1924 r. otrzymał posadę kanclerza i radcy
greckokatolickiego konsystorza biskupiego w Przemyślu, którą pełnił do 26 VI 1946. Od 1926 do
1946 r. był proboszczem parafii greckokatolickiej w
Radymnie, najpewniej z przerwą w latach 1939–
1941, kiedy miejscowość ta znalazła się w granicach Generalnego Gubernatorstwa.
Od 5 IX 1922 do 1928 r. był katechetą w prywatnym gimnazjum żeńskim przy Ukraińskim Instytucie dla Dziewcząt w Przemyślu, w którym był również opiekunem Drużyny Maryjnej. W tym czasie
toczyły się zawzięte spory wokół wprowadzenia
obowiązkowego celibatu dla nowo wyświęcanych
duchownych w diecezji przemyskiej. Wyrażając
swoje oburzenie tą decyzją, władze Instytutu pozbawiły prawa patronatu biskupa Kocyłowskiego,
przeciw czemu Hrycelak protestował.
Od 1921 r. był członkiem Towarzystwa „Eparchijalna Pomicz”. W latach 1928–1938 dziesięciokrotnie wybierano go członkiem jego Zarządu. Uczestniczył również w Walnych Zebraniach Komisji Centralnej Instytutu Wdów i Sierot. Od 1927 r. wchodził w skład diecezjalnej rady majątkowej. W lipcu
1930 i ponownie w grudniu 1931 r. został mianowany egzaminatorem prosynodalnym. W 1931 r.
otrzymał tytuł kanonika honorowego przemyskiej
kapituły katedralnej. Od 1939 r. był administratorem dóbr biskupstwa przemyskiego.
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Od 1931 do 1939 r. pełnił funkcję profesora w Diecezjalnym Zakładzie Teologicznym w Przemyślu
oraz wykładowcy katechetyki i metodyki w przemyskim Greckokatolickim Seminarium Duchowym.
Krótko wykonywał tam również posługę spowiednika. 8 II 1939 ofiarował mapę Ukrainy dla seminaryjnej czytelni. Był także odpowiedzialny za administrację dóbr seminarium duchownego.
Brał udział w wyjazdach biskupa Kocyłowskiego na
prowincję diecezji uczestnicząc w wizytacjach biskupich, misjach parafialnych i innych uroczystościach. 18 V 1935 wziął udział w pogrzebie Józefa
Piłsudskiego w Krakowie, odprawiając wraz z Kocyłowskim i innymi duchownymi greckokatolickiej
diecezji przemyskiej nabożeństwo żałobne w obrządku wschodnim w katedrze na Wawelu.
Był członkiem lwowskiego Towarzystwa Wzajemnych Ubezpieczeń „Karpatija”.
We wrześniu 1939 r. został usunięty przez Sowietów ze swojego mieszkania przy ul. Władycze 22;
przeniósł się wówczas wraz z rodziną do budynku
kapituły greckokatolickiej. W marcu 1940 r. aresztowany sekretarz generalny UNDO (Ukraińskie
Zjednoczenie Narodowo-Demokratyczne) Wołodymyr Cełewycz przekazał NKWD informacje na jego
temat, określając go jako powiernika Kocyłowskiego, który dzięki pochlebstwom zyskał zaufanie swojego biskupa. Sugerował przy tym, zapewne przesadnie, że jest on znienawidzony przez duchowieństwo eparchii przemyskiej i łatwo może nawiązać
współpracę z aparatem bezpieczeństwa, przekazując informacje na temat hierarchy. W marcu 1941
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ta Kocyłowskiego, sowieckie służby specjalne wytypowały Hrycelaka na potencjalnego agenta, informującego o ruchach biskupa. Funkcjonariusze
NKWD obiecywali mu w zamian za współpracę łagodne potraktowanie jego syna Bogdana, aresztowanego za działalność w Organizacji Ukraińskich
Nacjonalistów. Początkowo, po długim oporze, zgodził się na werbunek, lecz wkrótce kategorycznie
odmówił współpracy, uzasadniając to swoimi przekonaniami religijnymi. O próbie werbunku Hrycelak najpewniej powiadomił Kocyłowskiego. W konsekwencji tego, NKWD rozpoczęło przygotowania do
jego aresztowania, gromadząc przeciw niemu materiał dowodowy, zaś jego syn Bogdan został zamordowany w więzieniu w Drohobyczu.
8 VI 1942 ponownie podjął pracę wykładowcy katechetyki i metodyki w otworzonym w budynkach
kapituły przemyskim seminarium duchownym,
kontynuował ją do 1 X 1945, kiedy seminarium
otrzymało zakaz prowadzenia wszelkich zajęć.
26 VI 1946, podczas akcji wysiedlenia biskupa Jozafata Kocyłowskiego i jego otoczenia, mieszkanie
ks. Hrycelaka zostało otoczone przez żołnierzy Wojska Polskiego i funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. Otrzymał on rozkaz spakowania dobytku i wyjazdu z całą rodziną do Ukraińskiej Sowieckiej Republiki Radzieckiej (USRR). Ponieważ odmówił, skuto go i przewieziono na stację
kolejową w Bakończycach, gdzie umieszczono go
wraz z rodziną w wagonie towarowym. Tam ponownie odmówił zgody na dobrowolny wyjazd. W nocy z
28 na 29 czerwca wywieziono go do Lwowa, następnie został uwolniony. Po zwolnieniu, zamieszkał przy ul. Gródeckiej we Lwowie.
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W sierpniu 1946 r. został aresztowany przez NKWD
i osadzony w więzieniu przy ul. Łąckiego. Następnie
przewieziono go do Kijowa i skazano pod zarzutem
działalności kontrrewolucyjnej i zdrady ojczyzny na
6 lat pobytu w łagrze, 5 lat zesłania, 3 lata utraty
praw publicznych i konfiskatę majątku. Początkowo został uwięziony w punkcie przejściowym Wanino. Następnie, w lipcu 1947 r. został osadzony w
obozie Serednie–Biełaja w obwodzie amurskim. Od
stycznia 1951 r. był więźniem łagru Ozerłat w obwodzie irkuckim. 20 IV 1952 został umieszczony w
obozowym szpitalu ze statusem niepracującego
inwalidy. 3 VIII 1952 wypuszczono go z łagru w
Tajszencie w obwodzie irkuckim i osadzono na zesłaniu w miejscowości Motygino w kraju krasnojarskim. We wrześniu 1954 r. nawiązał korespondencję z metropolitą Josyfem Slipyjem, przesyłając mu
aktualne wiadomości o duchownych ukraińskich z
eparchii przemyskiej i o swoich związkach z kapłanami greckokatolickimi. Miał zamiar odwiedzić go
w razie uwolnienia.
W 1955 r. zwolniono go z zesłania, jako inwalidę na
utrzymaniu żony. Po powrocie do Lwowa, odprawiał
potajemnie nabożeństwa i utrzymywał kontakty z
duchownymi podziemnego Kościoła greckokatolickiego, w tym nadal z metropolitą Slipyjem. Według
sowieckich danych wywiadowczych, miał być jednym z liderów katakumbowej Cerkwi greckokatolickiej. W 1972 r. spotkał się z wysłannikiem kardynała Slipyja, badającym możliwości legalizacji
Kościoła greckokatolickiego w USRR. Sam miał
uznać prowadzenie rozmów z władzami sowieckimi
na ten temat za bezcelowe. Znajdował się pod obserwacją radzieckich służ bezpieczeństwa, które
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wzywały go na przesłuchania i w 1958 r. i październiku 1968 r. dokonywały rewizji w jego mieszkaniu. W 1976 r. konsultował się z ks. Jozafatem
Kawaciwem w sprawie uratowania szczątków biskupa Kocyłowskiego. Schorowany, zmarł 13 XI
1976 we Lwowie. Pochowany został tam na Cmentarzu Janowskim.
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