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 Парашути совєтські прибули в околиці Кривого 12 липня 1944 р. Було їх парасот 

людей. Провідником парашутів був Куницький. Забрали худобу на харчування з двора. 

Забирали жителям села коні і харчі. Як у вересню прийшла до долішнього кінця села 

сотня «Бурого», а до Гільського сотня «Веселого», то тоді парашути відсунулися від 

мешканців села і тоді мешканцям тих сіл стало краще. 

 У половині вересня парашути Куницького зробили наступ на сотню «Бурого». Був 

бій, которий тривав пів дня. Тоді зістав ранений житель села Криве Лесик Юрко осколкою 

гранатника. Сотня відперла атак парашутів. Сотня «Веселого» також помагала у тім бою. 

Сотні не постраждали в бою. Потім парашути перенеслися в Лупківські ліси. 

 На початку жовтня прийшла Армія Червона совєтська. По кількох днях забирали 

мужчин до армії, 15 чоловік, чотирьох з них загинуло. Загинуті то Мастила Андрій під 

Тисою, Мастила Славко під Тисою, Яхвак Дмитро, Михайло з Лезьчь (?; нерозб.). Частина 

була ранена, м. ін., Капустинський Григорій. На комісії поборців звільнений був 

Бушовицький Василь, бо був хворий. Поліція з Затварниці забрала його з дому і забила. 

Зістав жорстоко замордований, мав поламані руки й ноги, зістав забитий. Похований під 

скибу на Щобі. 

 У третій частині грудня 1944 р. з Вовковиї прийшло 30 чоловік в мундирах 

військових до Кривого і дуже пограбовали жителів, забрали 70 штик худоби, в більшості 

корів, а потім не могли ся поділити зрабованим, то ся били. За зрабоване нікому не 

заплатили. Німці, як брали контингент, то за кожне яйце заплатили. 

 У половині березня 1945 р. совєтські війська закватерували в Тісній і робили 

облави на сусідні села. Забили три особи з Кривого: 27 березня 45 р. Вуйціка Івана, 3 

квітня 45 р. Стримінського Івана та Димицького Павла, четвертого поранили. Спалили 10 

хат у селі Криве. На Сибір забрали 5 осіб. 

 У половині жовтня 1946 р. совєти... військо зробило облаву і забили 3 повстанців 

УПА «Грубого», «Упертого» і «Березіцька». Гірняк Федьо зістав забитий через Військо 

Польське в середині села Криве на фурі. Військо польське сильно скатувало Юрчищака 



Івана і спалили його хату. У лісі жителі села Криве жили від 15 квітня до 15 червня 1946 

р., покрадемку ходили робити в полі і ходили по харчі. Хто не був в лісі, того вигнали на 

совєтьску Україну, до Сталіна. А 28 квітня 1947 р. Військо Польське вигнало жителів села 

до пункту збірного до Літовищі, а село спалили. 

 

 

 


