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С ДРУГОI CBITOBOl BI

(1939-1945

..

рр.)

рищ перmих «cOBiTiв»
Друга

cBiTOBa

вiйна почалася

1 вересня 1939 р. На
3 вересня вiй
Великобританiя i Францiя, проте

падом нацистсько', Нiмеччини на Польщу.

ну Нiмеччинi оголосили

не надали Польщi вiйськово', допомоги. Слабо пiдготов

лена польська армiя не витримала сильного натиску i
швидко була розгромлена [32]. Через два тижнi польська
держава перестапа iснувати, армiя розбрелася, уряд
за кордон, Пам'ятаю, як
воякiв,

переважно

OKpeMI

офiцерiв,

BTiK

невеликi групи польських

змученi,

наляканi,

не

вiйськовому пробиралися полями

i лiсами

Нiмцi зупинилися

почали облаштовувати

на рiчцi Сян

i

кудись на

по

cxiA,

свiй кордон. За нiмецько-радянськими домовленостями
наше село вiдiйшло до СРСР. Невдовзi, десь у двадця
тих числах вересня, до нас прийшли

«визволителi» зi

сходу. У селi з'явилася машина, на якiй при'iхали першi
представники

ново',

адмiнiстрацi', для

ознайомлення

з

селом

встановлення радянськоi' влади. Люди не зустрi

чали

квiтами, а ДИ8ИЛИСЬ на них з осторогою,

i
'ix

острахом, бо частково вже знали, що робилося
у 1930-х рр"

HaBiTb 3
в YKpaTHi

чули про репресi"l, голодомор, але змушенi

були змиритися з долею. Обрали голову сiльсько", ради,
ним став Адам'як Михайла,

розпочалась

пiдготовка

до

виборiв представника до Народних зборiВ у Львовi, У се
лi з'явилася велика кiлькiсть портретiв Сталiна та Хру
щова, сюди стали вчащати рiзнi агiтатори, якi вихваляли
радянський спосiб життя

Вже в першi AHi
лiквiдовано,

HOBo"i

майно

i

досягнення колгоспного ладу.

влади товариство «Просвiта» було

нацiоналiзовано,

книжковий

фонд

знищено, а читальню перейменовано на клуб.
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Але ·п спiвали тихо, У вузькому колi близьких друзiв.
У 1940-1941 рр. ycix молодих хлопцiв забрали до
Червоно"i ApMi·i. Деякi з них служили бiля Перемишля у

Наше село було niAripcbКe, особливо багатих госпо
AapiB не було. €диний власник "iевеликого фiльварку ка
niTaH польсько'i армП MaryHiK, який мав 100 MopriB поля,
встиг втекти до приходу «визволителiв». Через деякий
час фiльварок згорiв. Те саме зробив i Якубовський-
помiщик з Ямни Горiшньо·'. У селi практично не було
симпатикiв КПЗУ, тому й не було донощикiв,

ceKcoTiB

арештiв. НКВС не встигав добратись до вiддаленого
ського села, бо мав б;згато робот и в

MicTax.

довжували

клаптиках

працювати

на невеликих

почалося

ливо ялиць та букiв)
У сiльському

масове вирубування

i BiAnpaBKa

магазинi

Ух у

(колишнiй

CxiAHi

3

Селяни про
свое'!, зе

лiсiв (особ
з'явилося

цим хлiбом У мене пов'язаний один смiшний

i

Частину молодих хлопцiв з Ям ни Горiшньо"i перед

.,
I~

я взяв собi ку

початком вiйни забрали до Добромиля, i 'iхнiй слiд про
пав. ICHye думка, що разом iз багатьма iншими молодими
патрiотами 'ix було скинуто в соляну шахту в с. Солiнка.

Так почалося наше життя при радянськiй владi. Тодi
воно тривало недовго, i ми не встигли повнiстю вiдчути
Bcix його «принад».

!

райони кра·iни.

кооперативi)

випадок. Батько принiс додому буханку

Самбора, а звiдти пiшки повернувся додому.

rip

багато горiлки, iнколи при возили чорний житнiй хлiб для

лiсорубiв.

прiзвисько «Панич» дiйшов з вiйськом, що вiдступало, до

та

млi

Невдовзi

прикордонних вiйськах, iнших вiйна застала далеко вiд
piAHOro дому. Серед iнших наш cyciA Дребiт Михайло на

~

У недiлю,

22 червня 1941 р. люди прокинулися вдос
BiTa BiA канонади i гуркоту лiтакiв з боку Перемишля. Чо
ловiки вийшли на дорогу i почали обговорювати почуте.
Бiльшiсть твердила, що це вiйна, дехто говорив, що вiй
CbKOBi маневри. Люди знали, що вздовж Сяну будувалися
вiйськовi укрiплення i було багато вiйська, бо там служи
ли i деякi хлопцi з Ямни, яких нещодавно забрали до ар
мП. Новину сприймали по-рiзному: однi вважали вiйну

l'

11

сочок цього хлiба, коли вкусив його, то виявив У ньому
довге сиве волосся

i

чомусь вирiшив, що це волосся з

бороди старого жида, тому не взяв його бiльше до рота.

У нас TOAi вважапи, що радянська влада е жидiвською i
все, що в нiй зроблено теж жидiвське, це уявлення пере
далось

i

OCHOBHi

творцi цiе'I' держави (Ленiн, Троцький, Куйбишев,

iH.)

були жидами

i

~

новим великим горем, яке призведе до нових великих

люди це знали.

Разом iз радянською владою в селi з'явилися

nicHi. Найбiльше MeHi чомусь запам'яталися
Hi, яку cniBaB, iдучи селом, молодий чоловiк
сько:

i

~I

дiтям, Таке твердження мало певнi пiдстави, бо

Каганович та

«Кипучая,

могучая,

никем

слова

жертв, а в селi ще не заго'iлись рани пiсля Першо·i cBiTO
во'!, вiйни; iншi бачили у вiйнi единий порятунок вiд чер
воного терору, вiд голоду i репресiЙ, niA час яких загину
ли мiльйони людей У Схiднiй YKpa'iHi i якi вже почалися

i HOBi
з nic

на iм'я Гера

непобедимая,

страна

тут, на нещодавно окупованiй Перемищинi. Я добре

моя, Москва моя, ты самая любимая!».

пам'ятаю цей тривожний ранок, бо був на дорозi навпро
ти нашо'i хати i чув розмову старших. Десь приблизно
опiвднi з долiшнього кiнця села, з боку с. Трiйцi, показа
лися колони солдатiв-червоноармiЙцiв. Вони повiльно, з

Були й пiснi iншого змiсту:
А в колгосni доБре .)/ClЩ/Ь,
'сеять робlllnЬ, сто ле.JlСlln7Ь,
Я/\ СО/ЩС nрunече,

То

у вирi нiмеЦЬКОl окупацi'i

.

ii IIII1Х десять уmече... "
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,

опущеними головами, в сipих шинелях, з обмотками на

ногах iшли на cxiA. Люди, можливо, й спiвчували '(м, але
не виявляли цього, лише мовчки спостерiгали з BiKOH
своУх хат, боячись з'являтися на вулицi. Виглядали, чи не
надiйде хтось /з знайомих або й рiдних, що були в цей

час в армП. Через деякий час декому з односельцiв таки
вдалося вирватися з вiйська, що вiдступало,

i повернути

ся до piAHo"( домiвки. У наступнi AHi жiнки, якi ходили до

добре жорна, а як прийшов ляндвiрт грубий, то за жорна
вибив зуби ... ». Пам'ятаю,

як доводилося

ховати

курей,

коли нiмЦi при'lжджали в село збирати данину, бо якщо
вони бачили курей на подвiр'j', то могли випустити чергу з

автомата

i забрати '(х.
HaBecHi 1943 р. У

нашому селi, як

i

в усьому Прикар

папi, настав великий голод. Ми ходили полем

збирали

i
nOTiM

Перемишля за товарами першо'( необхiдностi (сiллю, сф

минулорiчну змерзлу гнипу картоппю, а
лободу,
кропиву i цим рятувалися BiA cMepTi. Основною причиною

KiB наступаючих частин нiмецы<о"( армП. Вони були акура

люди не встигли зiбрати врожаЙ. А тут ще й вiЙна.

йшли пiшки, але були бадьорi, весел; i справляли добре

oCTaHHi

никами, милом тощо), мали можливiсть спостерiгати воя

тно вдягненi, добре озброенi, 'Iхали на мотоциклах або

враження. Особливо видiлялися у цьому вiдношеннi сло
ваки. Однак ц; першi, загалом HenoraHi, враження скоро
змiнилися розчаруваннями i страхом.
у селi було вiдновлено адмiнiстрацiю, пошту, TopriB
лю, а восени вiдкрито школу, В ycix установах запрацю

вали сво', люди, якi дбали насамперед про добро насе
лення. АДМiНiстраЦiя села часто попереджала про на'(зд

нiмцiв. 3апрацювала читальня, почали ставити вистави,
Однак невдовзi окупацiйна влада наклала на ,селян
великi податки, контингенти, хлiбоздачi, розпочалося по
стiйне збирання м'яса, яець, масла та iнших продуктiв.
Було здiйснено перепис та кульчикування худоби (до вух
спецiальними клiщами прикрiпляли металеву пластинку з
номером). Господар втратив право розпоряджатися сво
ю впаснiстю, забити для CBo"l'X потреб свиню, чи зарiза

ти теля, бо воно було закульчиковане. А щоби здати ви
значену кiлькiсть м'яса, люди складали грошi, купували в
коroсь одну чи дв; корови ; таким чином вiдкуповувалися

BiA тиску влади. Було заборонено молоти зерно в мли

нах, на домашнiх жорнах, "ix конфiскували. Якщо в когось
виявляли, то розбивали на мiсцi. На цю тему HaBiTb

з'явилася пiсня «На BKpa'iHi земля чорна, а там мелять
76

голоду було те, що восени
завойовникiв

допомоги

1942

нiяко'l,

р. дуже рано випав
навпаки,

вони

CHir i
BiA

забирали

запаси продуктiв.

Щоб якось вижити, селяни носили прихованi

BiA

кон

тингенту продукти (масло, сметану, яйця, молоко) до

Mic

та. До Перемишля, куди носила продукти моя мама, було
майже
кти

30

niA

км. Вона виходила вдосвiта, розносила проду

конкретне замовлення

господиням

i

поверталася

пiзно вночi. 3а продукти мати приносила сiль, гас, сiрни
ки та iнший дрiб'язковий товар. Якось, коли вона ходила

через Турницю (майже

6

км),

'((

застала нiч. Щоби пере

бороти свiй страх, мама голосно кричала:
каЙ!». Нiбито той вигаданий
Пiд час окупацi'l, як

i

IBaH

"IBaHe,

заче

iшов перед нею.

за радянських часiв, почалося

масове вирубуваня наших гарних, як свiчечки, ялиць. До
села

при'lжджали

чоловiкiв рубати

i

озброенi нiмецькi

вояки та

виганяли

вивозити лiсоматерiали. 3годом розпо

чалося "полювання» на молодих хлопцiв та дiвчат з ме
тою вивезення 'lх до Нiмеччини на важкi роботи. Спочат

ку нiмЦi вимагали вiд солтиса (голов и сiльсько'l управи)
подавати списки тих, хто мае i'хати до Нiмеччини на ро
боту. Але солтис був свiй чоловiк

i

подавав переважно

хворих, iнвалiдiв, яких вiдправляли зi збiрних nyHKTiB як
непридатних. 3годом розпочалися облави, i нiмцi стали

caMi

виловлювати молодих людей та вiдправляти на пiд

7

невiльнi роботи до Нiмеччини остарбаЙтерами. Така до
ля спiткала К;ЛЬКОХ десяткiв МОЛОДИХ дiвчат i хлопцiв
(див. додаток NQ4). Мало хто з них повернувся додому.

Вони або загинули у вир; вiйни, або розсипалися по цi
лому CBiTY. Iнших МОЛОДИХ хлопцiв 1922-1923 рр. нар.

примушували вступати в так званий «баудiнст» (служба
будови).

створено Укра'I'НСЬКИЙ центральний

CTi

украУнського

населення,

до

своеУ

звича',в,

мови,

Ti

на

Уже у

Горбачевський

IBaH 1912

р. н.,

Разом iз ним дiтей навчали священик Чолач
Священик

одночасно 3 двома класами. Не
вистачало пiдручникiв, зошитiв,

Гу

Багато уваги придiлялося вихов

з дис

нiй роботi, Проводились рiзнi те

iншi, пом'якшенi умови,
зi Схiдною
Укра"'ною.
Генеральна
Губернiя
безпосеред
порiвняно

ньо пiдпорядковувала
ся рейху, як свщ;рiдна
колонiя Нiмеччини з то

матичнi вечори,

тя.

присвяченi зна

та

культурного

жит

Регулярно в березнi вiдзна

нка,

на

MaTepi,

початку травня

День

-

Дiти читали вiршi Тараса

Шевченка,

IBaHa Франка та iнших
noeTiB, спiвали riMH
«Ще не вмерла YKpa"iHa» та TaKi
нацiонально-патрiотичнi nicHi, як

CtpO-УГОРСЬКо"l' iMnepiY, головним спадкоемцем я Ko'l' вва
жала себе нацистська Нiмеччина. Укра"НЦЯfIJ, було дозво

«Не

YKpa'I'HcbКi AonoMoroBi комiтети (УДК), вiдкрити HapoAHi
(початковi) й професiйнi школи. Згодом, з метою коорди
нац;', дiяльностi ДОпомогових KOMiTeTiB, у KpaKOBi було

та його

чалися роковини Тараса Шевче

укра'iнських

лено заснувати в округах нижчу адмiнiстрацiю, так зван;

IBaH

менним датам з iсторичного, лi
тературного

талiтарним устроем та мiнiмальними правами мiсцевого
населення. KpiM того, певний вплив на полiтику н;мц;в у

Галичинi мав той факт, що вона колись належала до Ав

тому

викладав

те, що захiдноукра",нсь

тут були дещо

культури

oCBiTY,

родом з мiстечка Бiрчi.

чало, через те вчитель працював

триктiв,

молодi любовi

початкова (чотирикласна) школа. Директором школи став

лише релiгiю. Вчителiв не виста

як один

8

украУнсько'!

р. в Ямнi Долiшнiй почала дiяти

BepecHi 1941

терито

бернi"I

який

розвитку придiлялось найбiльше уваги.

рiях. Але, зважаючи на

званоУ Генерально'I'

78

виховання

традицiй

тощо. Цi функцi'i покладались передовсiм на

дружина.

Ki землi увiйшли до так

(УЦК),

очолив професор В. КубiЙович. Одним ЗГОловних за
вдань УЦК було утвердження нацiональноУ самосвiдомо

Нiмецька влада по
внiстю
заборонила
будь-яку полiтичну й pi
зко обмежила культур
но-освiтню
дiяльнiсть
окупованих

KOMiTeT

пора,

йшов

не

такий

час»,

що. У школi на
тризуб

i

пора,),

«Бо

«Заповiт»

cTiHax

синьо-жовтий

при

то

з'явилися
прапор,

Дуиь ВОЛQДIiМИР·

Фо

60-х рр.

дерев'янi хрести, портрети Тара
са Шевченка, 'вана Франка, Лесi

79

Украi'нки. Дерев'яний наплiчник для книжок i зошитiв ко
жен учень намагався прикрасити гарним тризубом.

У .'lMHi Горiшнiй аналогiчну навчальну I виховну ро
боту проводили молодi вчителi Каспер Юлiя (зi Львова)
та Хамрик Павло (з Гусятина), У 1943 р, Хамрик Павло
пiшов у дивiзiю «Галичина» i пропав безвiсти, Юлiя з
двома дiтьми (Богданом i Юлiаном)
Львова, а згодом ви"lхали в Польщу.

повернулися

до

Вiдновила свою роботу читальня «Просвiти», почали
дiяти драматичний i хоровий гуртки, Ставились вистави
«Рвуться кайдани», «PiAHa кров», «'jxaB стрiлець на вiй
ну», «Свекруха» та iH. Керували драмгуртком дяк Дуць
Володимир та Шевчик Василь. 3i сво'iми !3иставами ама·
тори ви"жджали в CyciAHi села (Трiйцю, Сенькову та iH,).
3мiнився j загальний вигляд села: були впорядкованi
подвiр'я. криницi, обов'язковими стали ями для збору
гно',вки, регулярно пiдчищалися фоси (придорожнi рови)
навпроти кожного двору тощо.

Пiдростаюча молодь почала проходити вiйськовий
вишкiл - рiдною мовою вивчали стройовi команди, на
зви пiдроздiлiв та iншi складовi нацiонально', вiйськово"l
служби. 3а три роки клопirко'l caMoBiAAaHo', працi активiс
riB аУН вдалося пiдняти нацiональну cBiAOMicTb села на
небувалу висоту, а молодь пiдготувати до боротьби за
езалежнiсть Укра"iни.

Уже восени 1943 р. стало очевидним, що Нiмеччина

ваеться на захiд, як татарська орда, грабуючи i знищую
чи все на CBO€MY шляху. Казали, що величезна армiя йде
мало не суцiльною лавиною полями та лiсами й усюди
cie смерть. перед якою не можна встояти. BiA яко"! HiAe не
сховатися. Селяни почали нагромаджувати запаси най
необхiднiшоro (мила, солi, сiРНИl<iв, гасу). сушити cyxapi з

хлiба i м'яса, топити масло, сало i ховати все це в надiйнi
мiсця на «чорний день». ToAi вперше в селi стали
з'являтися пiдземнi сховища

-

Утворення самооборонних КУЩОSИХ вiддiлiв
(СКВ). Перwi сотиi УПД. Ямна

Згодом органiзуються першi
вiддiли самооборони. За ус
ним повiдомленням

активiстiв,

канця
да

одного э

колишнього

CyciAHbOro

Риботицька

меш

села Поса
Мельничука

Осипа" перший вiддiл само
оборони в нашому TepeHi був
створений у вересн! 1942 р.

Його очолив комендант ста

що нiмцiв охопила панiка. Тi. кому вдалося вирватись э
оточення пiд Сталiнградом. розповiдали сво',м рiдним

ботичах Труш Сильвестр, До
вiддiлу входили молодi хло
пцi з навколишнiх сiл (Рибо

про страхiття вiйни на

тич, Тисови, :!мни. Борисла

фронтi.

3 наближенням лiнП фронту панiчний страх зростав i
серед нашого населення. 3а нiмцями HixTO не шкодував,
але думка про нову бiльшовицьку окупацiю сприймалася

з жахом. Поширювались чутки. що Червона Армiя просу

«повстанська

3 перших AHiB нiмецько', окупацП активiзу€ свою дiя
ЛЬfliсть теренова ciTKa аУН.

ницi укра'lнсько'!" полiцi'i в Ри

CXiAHOMY

-

столиця»

TOAi повернувся з роботи в
Нiмеччинi близький друг батька фiзяр Василь i розповiв,

програ€ вiЙну. Пам'ятаю, як

кри',вки,

вки) . ВiДQiл був органiзова-

Галаса Василь

ний за зразком вiддiлiв УПА.

Найменшою одиницеlO вiддiлу був рiЙ. Пiд адмiнiстрати
вним i органiзацiйним наглядом вiддiли самооборони на

8

81
.~ С.инко. Ямин

лiв вiдбувалися таемно, переважно вечорами, а вдень
',xHi члени працювали на господарствах.
HaBecHi 1943 р, обласним провiдником ОУН на Пе
ремищинi* став Галаса Василь (<<3енон», «Назар», «Ор
лан»), До цього, пiд час нiмецькоУ окупацi'l, BiH працював

окружним провiдником ОУН у Тернопiльськiй, Чорткiвсь

кiй та Бережанськiй округах [9], Незважаючи на молодий
BiK (йому тод; ще не виповнилося 23 роки), BiH уже набув
значного досвiду пiдпiльноУ

ро

боти. 3 його приходом дiяпь
HicTb ОУН на Перемищинi ще

бiльш пожвавилася, вона пере
брала на себе функцi', тилу ар
Mi'" '11 матерiального кадрового
та iдеологiчного забезпечення.
3росла роль бiфонiв - паперо
вих однобiчних грошових квита

нцiй ОУН-УПА, як; вiд iMeHi про
воду

видавали

Влiтку

1943

р. за наказом Проводу ОУН почався при

зов до партизансько-повстанського вiйська (УПА). Списки
рекомендованих перевiряла Служба Безпеки (СБ). Од
ночасно з формуванням вiддiлiв УПА запрацювали пунк

ти заготiвлi харчiв. Продукти, якi могли довго зберiгати
СЯ, вiдправляли у засекреченi склади-бункери, створю
вали запаси медикаментiв, санiтарних засобiв. До цiеУ

роботи був залучений

мiй батько. До нашо'i хати приво

i

зили медикаменти, друкарськ; машинки, папiр та iншi ре
чi,

необхiднi

для

пiдпiльно'i

роботи, а також деякi проду
кти харчування. Батько скла
дав 'iХНliй опис

криУвок

на

i

передавав до

зберiгання

або

видавав за потребою вiдпо
вiдним людям,

Восени

за

1943

р.

У

внесен; кошти на витрати орга

с. Мелна на Львiвщинi вiдбу

собi

дникiв ОУН та

нiзацiУ.

Бiфони

пропагандистську

Чорнiй Якiв

населенню

тризуба вручав батьковi за грошовi пожертви один з ак
тивiстiв ОУН, наш сусiд Грибiк Микола.

функцП.
кожен

бiфон

3а

поеднували

в

органiзацiйно

та фiнансову

BHeceHi пожертви

громадянин

вiдпов;дного

одержував

номiналу,

лася нарада обласних провi

вих

керiвник'iв.

"ixHix

вiйсько

Нараду

про

водили члени проводу ОУН

i

командування УПА: Шухевич
Роман (<<Чупринка»),

Ma'iBcb
i шеф

Грицай Дмитро

ГВШ Грицай Дмитро (<<Пере

(<<Перебийнiс» )

який з метою консп;рацi', тут же, в його присутностi, спа.

кий Дмитро

ц;', (бiфони), за розмiром подiбнi до сучасних гривневих

биЙнiс»). Повернувшись з цi

лювався. Пригадую, як цi невеликi, одностороннi квитан
купюр, з майстерно виконаним графiчним зображенням
• Перемишльська область за адмiнiстративним YCТPO€M ОУН тодi займала те
риторiю вiд Мостись кого та Хирiвського районiв на сходi до найдaяi висту
паючих на захiд земель, заселених украi'IIЦЯМН, тобто до Hei' входили О"jJ)'ГИ:

Лемкiвщина, Перемищина та Ярославщина.
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(<<Тарас»)

еУ

наради,
Галаса Василь
приступив до укомплектування обласного проводу. Вiй

ськовим референтом областi BiH призначив Чорнiя Якова
(<<Ударник»,
«Мушка»,
«Куля»),
членами
вiйськового
штабу

стали

Павлик

Окружним провiдником

Володимир

(<<lpKa»)

та

«Павук».

Перемищини став Кавула Петро

83

(<<Тарас»), ОI<Ружну референтуру УЧХ (yKpai'HCbKOГO Чер

воного Хреста) в Перемишлi Очолила Козакевич Наталка
(<<Cipa») родом з Бiбрки Львiвсько"i областi [9].
Проводився
нових

та

вишкiл райо

вищих'

провiдниць

УЧХ i членiв пiдпiльноi' сiтки.
Один з таких вишколiв, перший

на ПереМИЩИНi, було проведе

но у

TpaBHi 1944 р. на лiсничiв

цi бiля села Княжпiль, поблиэу
м, Добромиnя. Як згаду€ одна
з

учасниць

вишколу

Савчин

Марiя (сМарiчка») на виwколi
було 22 учасницi. Органiзацiй
ний вишкiл проводив сам об

ласний

Лемеха lрина (<<Рогнiда»)

провiдник ОУН

прилягав до села Ямна з пiвночi, Сюди ж прибуло чима
ло дiвчат-пiдпiльниць: «Cipa», «Зоя», «Христя», «Степа
еа», «Святослава», «Молуша», «Роксоляна»

«Марiчка».

i

Дiвчата налагоджували зв'язки, проводили розвiдку, вчи
лися володiти збро€ю, допомагали кухарям, часто вечо
рами вони сходили в село на вечерю або за продуктам •..
Одного
розмipеним

лiтнього
кроком

ранку
iшла

BAocBiTa

колона

вбраних в одностро"; угорсько'!

через

наше

вiйськовикiв,

apMi'i, i

село

акуратно

неголосно наспiву

вала пiсню:
Ура-ура-ура, ми йоем

110 ворога,
YKpaiHY, за наlllП' П,
Ура-урс-ура. "111 йдеАl 110 ворога,
'а вiльну

~menaH Бандера зоведе нам 1I006а .. ,

«Зе

нон» (Галаса Василь). CaHiTa

рним

навчанням

займалася

обласна провiдниця УЧХ «Рог

HiAa», а навчання з володiння збро€ю проводив вiйсько
вий iHCTPYKTOP «Зруб». Пiсля вишколу вс; учасницi розi
йшлися по клlтинах ОУН [З8].

Тим часом лiнiя фронту невпинно просувалася на за
XiA, все ближче i ближче до Перемишля. ОУН iнтенсивно

готувалася до переходу велико.,. чисельностi вiйськ обох
oKynaHTiB. Головним ~авданням було зберегти вiддiли

УПА й пiдпiльнi кадри для подальшо'l боротьби.

Село Ямна, яке було розташоване в долинi мiж riPCb

кими хребтами, вкритими лiсами, вiДД8лене BiA головних
шляхiв переходу вiйськ, виявилося найбiльш Зручним

для концентрування i збереження вiддiлiв УПА та niAni
льних KaApiB. У липнi 1944 р. за наказом Головного Ко
мандування УПА сюди з Прикарпатського Чорного Лiсу

прибула сотня командира «Черника» та iншi вiддiли. Во

ни зупинилися у великому лiсовому маСИВI Турницi, що

84

Казакевич Наталка

(«Cipa») i СавЧIШ Марiя (<<МарiЧКR»)

Ця пiсня глибоко закарбувалася в мо"iй дитячiй
пам'ятi. Уже дорослим, уроки незалежностi, я шукав П у
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збiрниках пiсень УПА, але ПОКИ щО не знай шов, Десь у ц;

ж переДВО€ннi днi, по цiй же дороз; з Горiшньо', Ямни че
рез наше село йшла i колона дiвчат, теж в акуратних од
НОСтроях, але жiночих (темно-синiй пiджак, спiдничка,

береТ j чобiтки). Колона була меншою, але вс; дiвчата

йшли по-вiйськовому повiльним розмiреним кроком,
У цей же передво€нний час у Ямнi перебували пер
ший командир УПА Перемишльсько'( BO€HHO" Округи Чо
рний Якiв «<Куля», пiзнiше «Мушка», «Ударник») i його
спiвробiтники «/рка» та «Павук». Часто бував тут i «Ор

лан,) -

керiвник ОУН Перемищини, «Куля» пiдпорядко

вувався командиров; УПА 3ахiд «Шелестов;»,

Тод; Ж, у липнi 1944 р" до
Ямни прибула з; Станiслав
щини rpyna випускникiв пiд

старшинсько'r' Школи «ОлеНi»,

яка була на гор; Могура. В

Ямнi ДоЛiШНiй '(х ПРИйняв ко
мандир «/рка» i розподiлив
по селах Перемищини
проведення
вiйськових

для
ви

ШКолiв молод;, збору i реест
рацi'( придатно'( до вжитку

збро'(, Припускаю, що вiйсь

ковики, як; йшли ВДосв;та по

Дороз; бiля нашо', хати, i були
ВИпускниками

пiдстаршинсь

ко'( школи, а дiвчата -

май

Павлик 80ЛОДИМИР (<<IpKa») бутньою медичною обслугою
УПА.

У сво'(й дiЯЛьностi з роз

гортання нацiонально-визволыю', боротьби «Орлан» ве

(Т3). Його очолив Лiщин Микола (<<Липа»), Тут друкува
лися

листiвки,

адресован;

червоноармiйцям,

мiлiцi'l, до польського проти бiльшовицького пiдпiлля
(Армiя Крайова) та «Вольнiсть i Незалежнiсть», Друкува
лись листiвки для чехiв

i

словакiв, вони призначалися

для розповсюдження пiд час рейдiв УПА. територiею Че
хословаччини.

Тут

же

передруковувались

видання

та

офiцiйнi документи угвр, ОУН, УП,\, видавалися лiтера
турно-виховний журнал «Перемога» та «Iнформативнi

Bi

CTi»,
До редакцiйно', групи, що готувала матерiали, входи
ли «Професор»

(<<Орелець)), "Григор», «Степова»,

Кри',вки Т3 з осен;

р. до

1943

лiсi бiля с, Ямна Горiшня, а з

тобто до Ух лiквiдацi'r' ВП

-

1945 р. знаходились у
1946 до 12 червня 1947 рр.,

у Турницькому лiсовому ма

сивi, що прилягав до села Ямна з пiвночi

27

липня

1944

р,

{9],

передов; частини бiльшовицьких

вiйськ зайняли Перемишль, Лiнiя фронту фактично розi
рвалась, нiмцi хаотично вiдступали головними дорогами

до Карпат. В
ни

oCTaHHi днi липня i першi
Долiшньо', було TepMiHoBO стягнуто

кторiв з навколишнiх

днi серпня до Ям
вiйськових

iHcTpy

сiл. Сюди прибула група украУнсь

ких полiцiянтiв, що не хотiли залишати рiдну землю й iти
з нiмцями,

звiдусiпь

сходилися

члени укра',нського

пiд

пiпля, якi прибували групами

зазначае Грицько-Цяпка у
цi днi в Ямнi було,

i поодинцi. Як справедливо
cBo'ix спогадах «Лiс горить!», у

як У вулику,

Прибула

"Лиса», до яко', увiйшли добровольцi,
на вишкiп у Карпати

[12, 13, 14, 17].

збiрна

сотня

що зiбралися йти

Прибув

i

вiйськовий

референт цього терену командир "Чорний», Всього тут

лику роль надавав друкованому слову. 3 його iнiцiативи
у надрайонi «ХОЛОдний Яр» у другiй половин; 1943 р,

зiйшлося кiлька сотен людей. Другого серпня
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завдання

провiдник «Тарас» органiзував т. зв. «теХн;чне звено»

брошури,

звернення до польського населення, польського вiйська,

Bci

вони зi

бралися бiля церкви в Ямнi Долiшнiй, Командир виголо
сив коротку промову про ситуацiю у

i

зайнявся формуванням

CBiTi, розповiв про
COTHi, яка мала виру
87

шити на вишкiл у Карпати, Командиром HOBocTBopeHo"i

сотн; добровольцiв БУJ10 призначено «Лиса», а ройови
ми - випускникiв пiдстаршинсько', школи «Олен;», при
значили та кож чотових. Сотня нараховувала ПОнад 200
осiб, серед них були i полiцiянти, i Вояки з дивiзi"i «Гали

чина», але переважали цивiльнi люди. Командир «Лис»

був лише зв'язковим, який Повинен був привести цю збi

ну сотню на вишкiл у Карпати. Десь у пiсляобiдню пору

з с. Ямна сотня попрямувала на niBAeHb через Грозьову,

Тростянець, Пашову, Ропеньку, бiля Лiська, Балигорода

до гори Хрещато'i, а звiдти - на гору Букове Бердо мiж
верхiв'ями рiчок Сян i Волосата на висотi 1ЗЗ5 м над piB
нем моря, де зiбралося понад три тисячi воякiв. Людей,
якi не увiйшли до складу сот
Hi, призначили до iнших дiля
нок

лiдпinы-ю'i

дiяльностi

TepeHi.

в

формуватися

iHOAi

го

Нiмцi вiдступали поспiхом, хаотично, а радянськi вiй
ська йшли навздогiн ПО основних дорогах. На деякий час
Ямна залишалась
мишлем

27

у нiчийнiй

Вугники

i

Заволодiвши

Пере

липня, радянськi вiйськовi частини рушили на

Сянiк двома шляхами

3

смузi.

-

через Вiльшани на Бiрчу

Риботичi на Бiрчу з заходом у Трiйцю

i

через

i

Ям ну.

серпня вiдбувся невеликий бiй з нiмцями у ТрiЙцi. Од

ного дня через Ямну проскакали на конях кiлька радян
ських розвiдникiв, якi шукали нiмЦiв

i

питали, чи далеко

регти

·ix.

кордон

у першу недiлю серпня був гарний, теплий, сонячний

ишколу, десь у серединi ве

день, дiти купалися в рiчцi. Десь близько обiду я поба
чив, що до села з лiсового масиву Кичери сходить група

ресня,

курс

на

KypiHb

«Рена»

Чорний

Лiс,

взяв

KypiHb

«Бойки» залишився на мiсцi,
щоб пiзнiше податися на Дро
гоб~ЧЧИну, а KypiHb «евгена»,
якии

склада вся

з

трьох

со

тень «Громенка», «Кросо
отримав завдання йти в Перемищи

ну. 3 «Реном» подалися сотн; «Веселого», «Бурлаки»,

~--~

радянського фронту. В одному мiсцi бiльшовики зайшли
далеко на захiд, в iншому ще тримались нiмцi, й
дi було збагнути, де б;льшовики, а де нiмцi.

бiльшовицькою окупацiею. KopiB i коней виводили в лiс, У
потоки, i перебували там з ними вдень i вночi, щоби збе

почав
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не орiентувався, де проходила лiнiя нiмецько

лив вишк~ командир «Рен»

мiж Польщею i УРСР. Пiсля

«Байди» та «Нечая».

HixTO

ycix

(Мiзерний Василь). у цей час

вого» та «Осипа» -

хаос,

Берлiн. Нiмцiв У нашому селi не було. Люди були стра
шенно наляканi: боялися загибелi у зв'язку з можливим
боем, боялися пограбувань, боялися, що опиняться niA

На гор; Букове Бердо з
прибулих людей було
сформовано три кypeHi. Очо

Мартин МiзеРНИii (<<Рен»)

Слiд зазначити, що в цей час, коли COTHi збиралися в
Карпатах i проводили вишкiл, фронт просувався на захiд
I пiвдень без великих битв. У прифронтовiй смузi панував

(до десяти чоловiк) нiмецьких воякiв. Вони йшли зiгнув

шися, один за одним, зi зброею в руках. Я, хоч й не ро
зумiв

ycie'i складност; ситуацП та небезпеки, побiг
При nepexoAi стежкою BiA рiчки через город до

додо

МУ.

нашо"i

хати я зустрiв ГРУПУ радянських солдатiв, якi ховаючись,
пробираються по нашiй картоплi до рiчки в напрямку Hi
мецько'i розвiдгрупи. Вже з хати я побаЧИВ I що кiлькiсть
радянських солдатiв збiльшуеться,

вони таемно прокра

даються поза хатами, огорожами й iAYTb до горiшнього
кiнця села, А нiмцi тим часом пробралися в село, спали

8

ли два невеликi дерев'янi мости i повернулися назад до
Кичери, обмiнявшись iз радянськими солдатами декiль
кома автоматними чергами. Жертв не було

одного, н;

з iншого боку.

Трiйцi на

3 долiшнього кiнця села,
rypKiT TaHKiB, це йшли радянськi
зайняли й наш садок. У xaTi розмiстився

Hi з
BiA с.

ростав

солдати.

Вони

штаб. Нам ска

зали вибиратись з села до лiсу, бо тут буде бiЙ. Батько
залишився в

xaTi

стерегти май но, а ми з мамою

подалися з конем

i

i

сестрою

ху,:\обою до лiсу. Мама з сестрою ве

ли корову та ялiвку, а я -

коня. Йшли Жуковим потоком

на пiвнiч, а пiд верхом повернули через поле у Борисiв
потiк, бо над верхiв'ям потоку в кущах вже стояли гарма
ти

i

методично обстрiлювали с. Лiмну, де, ймовiрно, були

нiмЦi.

У

Борисовому

потоцi

ми

вибрали

глибокий

яр,

прив'язали худобу i коня та почали вкопуватись у землю,
будувати собi сховища. Там ми провели нiч i першу по
ловину наступного дня.

припинився

i

У другiй

половинi дня обстрiл

ми повернулися додому. Солдат и теж

BiAi

йшли назад до ТрiЙцi. Пiсля BiAxoAy радянських солдатiв
нiмцi здiйснили ще декiлька артилерiйських пострiлiв по
Ямнi Горiшнiй, було поранено кiлькох цивiльних людей i
вбито декiлька KopiB. На цьому бойовi дП в Ямнi закiнчи
лись, фронт перемiстився далi на пiвдень, до Сянока. У

сел; стало тихо, але тривожно. Що буде далi?
Хоч бо'lв у Ямнi не було, Радянська Армiя залишила
там багато слiдiв. Танки понищили сади, поламали дере
ва, солдати полишали багато наБО'IВ, снарядiв,

них типiв

гранат.

один постраждав

Ми, хлопчаки,

BiA

мали

MiH,

що збирати.

рiз

Н

цього, ставши iнвалiдом.

За Червоною Армiею прибули вiйська НКВС, якi од
разу заходилися

пiдпiльникiв

19

i

проводити

облави

по селах,

шукаючи

вiддiли УПА.

Через

два

серпня

1944

тижнi

пiсля

BiAxOAy

фронтовикiв,

р., на Спаса, рано-вранцi вiйська НКВС

оточили село, почалась облава, ловили чоловiкiв

90

i

заби

рали

'IX до ЧеРВОНо"l АрМГI, проводили обшуки в хатах, го

сподарських
все

примiщеннях,

брали все, що подобалося,

'lcTiBHe. Наша хата була бiля дороги в садку, тут зу

пинився якийсь офiцер (звання не пам'ятаю) iз кухарем.
Кухар був високий, iз вусами, казав що йому «пятьдесят
лет». MeHi запам'яталось, як BiH готував обiд для своro

начальника, Впiймав нашу курку, взяв 'ii за голову i кру
тив У повiтрi доти, поки тулуб не вiдiрвався BiA голови,
ToAi пiдняв його i почав обробляти. Дуже оригiнальним
було i його картопляне пюре. Зварив картоплю у дво- чи
трилiтровiй каструлi, вiдлив з не'! воду, поклав туди вели
кий, майже пiвкiлограмовий шматочок масла, яке взяв у

мами, i все це разом розiм'яв. Масла було явно забагато,

пюре стало дуже рiдким, але для них, голодних, напевно,
смачним.

Облава виявилася не дуже вдалою для енкаведистiв,

бо щойно вони з'явились У долiшньому кiнцi села, попе

редження про небезпеку швидко розiйшлося по хатах, i
переважна бiльшiсть чоловiкiв встигла втекти у Турни
цю - великий лiсовий масив, розташований на пiвнiчний
cxiA BiA села. Але частина все ж таки потрапила до 'lxHix
рук: у Горiшнiй Ямнi - 37 чоловiк, а в Долiшнiй - дещо
менше (див. додаток NQ5). Тих, кого схопили, одразу пiд
конвоем повели на збiрний пункт до Добром иля (до вiйни
Добромиль був районним центром) i пiсля дуже коротко'l
(до двох тижнiв) пiдготовки вiдправили на передову в
Карпати. Бiльшiсть iз них там загинула, лише декому

вдалось втекти або повернутись iнвалiдом. Де i коли за
гинули цi чоловiки, не знав HixTO.
У 1999 р. до мене звернулася Козар €вгенiя, дочка

одного з тих молодих хлопцiв, що були вiдправленi на
фронт i пропали безвiсти. 'iй ToAi було лише п'ять мiся
цiв, батьковi 23 роки, i вона, звичайно, його не
пам'ятае. Мати давно померла, i 'ii все життя мучило пи
тання, де пропав ·п батько. Ми написали листа в Москву,
91

у вiйськовий apxiB i через п'ять мiсяцiв одержали вiдпо
вiдь, що стрiлець 320 полку Жук Михайло Дмитрович за.
гинув 24 вересня 1944 р. (тобто через мiсяць пiсля того,
як був забраний iз села) i похований у с. Довжицi Лiсько
го nOBiTy.

,ист був лиШе з боку веI1ИКОГО лiсового масиву Турницi,
'ерез який н; поляки, Hi енкаведисти не наважувалися
lападати на села, У польських селах

i мiстечках створю
YKpa'(HcbKi села, арештiв i

вались боi'вки для
8инищення

HanaAiB на
cBiAOMO'i молодi та

iнтелiгенцi"i,

qопомагали загони енкаведистiв,

дих хлопцiв

*

IWAAIfOR IA~M 'Н
.O"~)'UAT~~g •• "~f~

вiдправляли '(х на фронт у штрафнi роти

бо до Сибiру.
Однак невдовзi
зв'язки.
У

почали

iяти

"СА,: 1:../1.

TepeHi

з'явився вiйськовий зверхник

Г. J.~ГIl"ГnЛЬ, .\1l.Jn:1i1'c

".~,", ::Jl:<:: Рг ·ШЧU.!я

i

У цьому '(м

якi виловлювали моло

t''';lrJ' , 1"

"Явip-Пастернак».
лася

дiялЬНiсть

Вiднови
пiдпiльних

ОУН,
надiйшли
розпорядження й iнструкцГ(,

cepeAKiB

в селах

почали

вати групи (ро'(

i

органiзову

чоти) само

оборони, було розпочато '(х

нiй

вишкiл.

Встановлюеться

постiйне вартування

-

стiй

ки на околицях села, Поляки
стали
и1:

.

юнакiв

;~сп. iii"':!.:'fti:

Тривожна

з'являтися

в

проводив

командир

«Бiлий», колишнiй полiцiянт

OciHb

та зима 1944-1945 рр. Боротьба ,
триваЕ:!

Протягом ycie'( осен! i на початку ЗИМИ село було не

захищене, Вiддiли УПА вiдiйшли в Карпати, СКВ ослаб

лен;, бо значну частину чоловiкiв було вiдправлено на
фронт. 3 пiвнiчного сходу, вiд села Арламiв, до Ямни ча
сто навiдувалися радянськi прикордонники, а з niBAeHHo
го заходу з Бiрчi - поляки з енкаведистами. Певний за
92

рiдше

селi. У Ямнi ДоЛiшНiй вишкiл

Дуда Мнха.Йло (<<Громенко»)

Коростенський з с. Княжполя
бiля Добромиля,

У Турницi в цей час перебували COTHi командирiв
«Хоми» й «Чорного». Командиром вiддiлу був «Куля», В
один

iз серпневих

AHiB

на вiддiл

напали

енкаведисти.

Зав'язався бiЙ. У ньому загинуло шiсть повстанцiв та де
кiлька десяткiв червонопогонникiв. Пiсля бою повстанцiв
поховали на цвинтарi в Ямнi ДолiшнiЙ. Удень

COTHi

пере

бували в лiсi, а вечорами сходили в село Ямну Долiшню
на вечерю, яку ,'м органiзовував мiсцевий кущовий «Жар

3

BicTyH». Про це, ймовiрно, довiдався ворог. У селi поча
ли З'ЯВЛЯТИСЯ ворожi розвiдники, агенти. Пам'ятаю, як
одного дня, коли ми копали картоплю niA Кичерою, ви
йшли з лiсу i пiдiйшли до нас двое чоловiкiв у шинелях
без noroHiB, як; розпитували про село. Нам вони сказали,
що тiкають з Червоно', АрмП.

1В Жовтня COTHi «Хоми» i «Чорного» через Ямну,

Грозьову перейшли на нове м;сце постою в околицях сiл
Тростянець та Лiщава Горiшна. 20 жовтня вони пiдiйшли
до Лiщави Горiшньо', i там заквартирували. Невдовзi ',х
виявили енкаведисти. 24 жовтня вiдбувся один з найбi

листопадi

1944

р.

до

Ямни

Дрогобиччинi

та

перетину

новоствореного

котрих улiтку провели

BiA

У

BiH
бою

радянсько

церкви на вишкiл у Карпа

ти. Тут на них напали бiльшовики, зав'язався бiЙ. Сотня
втратила

двох воякiв,

а ворог

-

Пiсля бою сотня

17.

пройшла через Турницький лiс, село Бориславку, рiчку

Birop

до с. Тисова, звiдки в

COTHi було
cBo'ix Bo'iHiB, Ух

Селяни радо зустрiли

годин.

сОтня

польського кордону. Люди прийняли воякiв як рiдних си

HiB,

fOPAiCTb, що е вже своУ збройнi сили,
ти 'ix BiA ворожих HanaAiB.
Але ця paAicTb тривала недовго,

15

повернулася

«Громенка» пiсля великого рейду з гори Букове Бердо по

Льших боУв УПА з енкаве
вкою з села Кузьмини.

багато повстанцiв.
огорнула

paAicTb i

якi можуть захисти
бо саме в цей час

брали участь п'ять чот ко

вище командування УПА видало наказ про демобiлiзацiю

мандира

сотень. Справа в тому, що була глибока

«Хоми»

i

три

OciHb,

починала

70

ся холодна зима, а це створювало значнi труднощi для
збереження велико'i кiлькостi воякiв, 'ix забезпечення

ВО кулеметiв. 3 боку бiль

одягом, харчами, умовами проживання у важкий зимовий

шовикiв було 2500 воякiв,

перiод. Тому було прийнято рiшення про розпуск сотень.

три танки, понад

Частинi повстанцiв було рекомендовано

командира

зом понад

кулеметiв

«Чорного»,

500

людей та

200

ра

легких

i декiлька «мак

перейти у

niA

симiв». У бою загинуло 20

пiлля, щоб перебути зиму, а хто не Mir повернутися у
свое село i легалiзуватися, той мав перейти niA oniKy

енкаведистiв.

ОУН

Було знище

[9].

Зброю стрiльцiв було здано у магазини-криУвки.

но ABi легкi танкетки та 13

Пiсля демобiлiзацiУ вiддiлiв змiцнилася теренова пiдпiль

вантажних

автомашин.

на мережа, але була втрачена вiйськова сила, яка могла

Втрати УПА: 17 вбитих, В

протистояти добре озброеному BOPOrOBi в особi сил
НКВС та польських банд, що невдовзi стало дуже вiдчут

поранених.

3агинув

i

ко

мандир «Хома», пiсля бою

його було noxuBaHo на кла

94

У

[40,56].

дистами та ПОльською бо',

тривав

Коцьоло)( Ярослав (<<Крилач»)

сотникiв УПА в Карпатах, що неодноразово бував у Ямнi
Долiшнiй

ним.

Щоправда,

самочинно

по селах демобiлiзованi

створювати

самообороннi

вояки

кущовi

почали

вiддiли

довищi в с. ЛiмнiЙ. У цьому

(СКВ). Сотник

чотовий

пiзнiше

вишкiльнi конспекти, роздiлив своУх стрiльцiв по селах, i
вони органiзовували молодь в СКВ. У селi Лiмна вiддiл

найталановитiших

самооборон и створював стрiлець «Дуб» з цього Ж села, в

ж бою був важко поранений

один

з

«XpiH»,

«rpoMeHI<o»

почав готувати малi вiйськово
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самочинно

створювати

самообороннi

кущовi

вiддiли

yKpa"iH

uiB,

вони органiзовували молодь в СКВ. У сел; Лiмна вiддiл

та в iнших мiсцях. На додаток у селах почали з'являтися

вишкiльн/ конспекти, роздiлив CBO'jX стрiльцiв по селах, i

самооборони створював стрiлець «Дуб» з цього Ж села, в
Лiшавi Горiшнiй - ройовий «Залiзний» Сам сотенний
«Громенко» органiзував так; вiддiJ1И в Брижавi, Жогатинi,
'lвiрнику Руському тощо. В околицях Перемишля цю ро
боту

проводив

«Су

хий-Крилач» .

3 часом було охо
плено й iншi села. Але
велико.,.
та
добре

озброено'j

вiйськово'(

частини, яка зумiла б

BOPOrOBi,
i на
весни 1945 р.

протистояти
восени,

взимку

початку

в
Перемишльському
Передгiр"i ще не було.
А ворож; м;сцев! сил
були набагато силь
нiшi, краще оргаНiзо
ван; та озброенi. Го
ловними

j'хнiми

база

ми були MicTa Пере

CeHbKiB Василь

~~

мишль
течках

i

Сян;к, а в

селах

Mic

якi поверталися з робiт у Нiмеччинi дорогами Поль

щi. Багато з них було потоплено в рiчцi Сян бiля Динова
бiльшовицькi

спецгрупи

3

MicT

та прикордонних

застав.

Вони проводили облави, напади на села й лiси.
Восени

1944

р. таких

HanaAiB

на Ямну Долiшню було

декiлька. Пiд час одного з них у жовтнi вони заарештува

ли CeHbKiBa Василя (Дзвiникового) активiста читальнi
«Просвiта», завезли його до Добромиля, i його слiд про
пав. Пiд час другого нападу схопили Слюсарчика Павла,
Тимчишина Степана (Фльоркового) i Кулiковського Сте
пана. Bcix завезли у Добромиль i разом iз багатьма iH
шими жертвами закрили у пiдвалi. Але першо'( ж ночi
в'язнi зробили пiдкоп i втекли на волю. Третiй раптовий
напад енкаведистiв на Ямну Долiшню вiдбувся на почат
ку грудня. Це було рано-вранцi. У декiлькох хатах (у
Вайдовича, Дуця) ночували вояки УПА та "iXHi командири
«Павук»

i « Tico»,

якi ще не встигли вiдiйти У лiс, як це за

звичай робили. 3ав'язалась перестрiлка, пiд час яко'"
один енкаведист (офiцер) був убитий i один поранений в
руку. Партизани вiдiйшли в лiс. Але постраждали селяни.

Енкаведисти спалили шiсть хат, заарештували дяка Дуця
Володимира

i

вiдправили на фронт. Подальша його доля

була дуже важкою, трагiчною.

8iH

потрапив

довго

Десятки

у нiмецький

pOKiB

полон,

був тяжко поранений,

xBopiB,

эле вижив.

прожив самотньо на чужинi, там

i

помер.

вони

Похований у Нюрнбергу. Ось що розповiла нам йога доч

BiA часу "(хн I бо'iвк
збиралися i нападали
на
YKpa'IHcbKi села,

ка, Дуць Стефанiя, про долю батька: «OCiHb 1944 р. Об
лава. Партизани в хат; дяка 80лодимира Дуця. Хата
окружена. Почалась стрiлянина. Партиэани повибiгали
з хати i втекли, а одного вбили. Хата горить. Двое бi

i

мали сво'!, пiдбази. Час

грабуючи j'x, вбиваючи свiдомих селян та iнтелiгенцiю.

Особливо вони розгулялися в березнi-квiтнi 1945 р. За

палали цiлi села: Павлокома, Малковичi, Березка та де

9L'

кiлька iнших сiл над Сяном. Вони вишукували тих

(СКВ). Сотник «Громенко» почав готувати малi вiйськово

льших дiвчат виб;гли з хати, а маленькiй Ол; всього

три мiсяц;. Маму кинули в пивницю. Батька забрали

;

КDичали: «Бандера! Убить!» Але один iз них сказав: «Не
.., СВИНi(Q. Ямка
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убивать, отправить на фронт, там его убьют». Cyci
дка ввiрвалась через полум'я до хати i врятувала ди
тину. Худоба в стайнi (2 корови, телята i KiHb) згорiла.
Ми лишились без хати, без хлiба, ходили по сусiдах

просити хлiба, а жили у вуйка Леня Павла.

Тата вiдiслали на фронт. Там eiH попав в полон.
Дуже його били, весь хребет мав перебитий. Лежав в
J1iжку п'ять pOKie, не вставав. Познайомився з однiею
украiнською сiм'сю. Ця сiм'я дуже йому допомагала. Хо

дили бiля нього, лiкували. Жив в м. Нюрнберг, коли ви

його

дочок

тата,

не встиг заховатися, пустили по ньому чергу завтомата

вбили на мiсцi. Без попередження

ЩО робить. Це був

BiH i

CeHbKiB

i

не розбираючись, хто

i

Дмитро, син лiсника. Зу

пинити сваволю в селi не було кому. Люди тремтiли BiA
страху. Майже 3 кожного села приходили звiстки про
вбивства селян

Yci

i

повстанцiв.

цi подП сколихнули народ, дiячi мiсцевого пiдпiл

ще живим.

батько

дуже

слова:

пi

побачити

«Хочеш

жит и

борися

-

й

биЙ!».

Активiзували

свою дiяльнiсть СКВ в Ямнi Долiшнiй та група ОУН

за

знав. Тато дуже плакав.

Xomie

Одного дощового

березневого

дня,

близько

niA

CbOMo"i

години ранку, на село Грозьову напала червона польська

бо·jвка. ',х було багато, близько 200 чоловiк з сiл Войткови, Кузьмини, Лiщави

помогу

'iM

прийшло

i

i

уся полiцiя

мiстечка Бiрча. На до

польське вiЙсько. Вояки почали гра

бувати майно, що потрапляло ум у руки,

i

вбивати украУн

маму, але, коли мама зi

ських селян. У цей час бiля

бралась i"xamu, то при
йшла
телеграма,
що
батько помер. Чужi лю
ди похоронили, а особ

дила польовий вишкiл група воякiв УПА пiд керiвництвом

ливо
грала

велику

роль

yKpaiHcbKa

eiai
сiм'я.

Вони все зробили. Ми вс!

i"здили на могилу. Тут, у Кисв! зробили пам'ятник i заве

зли аж туди в Нюрнберг.

40 pOKie жив самотнiЙ. Дуже тужив за сiм'сю».

Пам'ятаю, як одного зимового ДНЯ В Ямнi з'явилася
прикордонникiв.

Вони йшли

дорогою в бiлих кожухах-дублянках завтоматами напо
rOTOBi йоглядалися на Bci боки. Люди позакривалися в
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з хат бiля школи чоловiка, який

керiвництвом «Потапа».

до

знав, а малоi' Олi не впi

група радянських

nOABip"j oAHie'i

нам виклик. Ми вс! трос

стали

невелика

собою на

ля взялися до активно'i працi й боротьби. Гаслом стали

Двох

(<<XpiH»)

BiKOHHY

LUибку. Пройшовши повз нашу хату, вони помiтили перед

йшов на волю. Жив один
до кiнця свого життя.
Перед смертю зробив
поi"хали

Стебельський Степан

хатах, село завмерло, я спостерiгав за ними крiзь

CYCiAHbOro

села Лiмна прово

чо'Тового «XpiHa" та один рiй мiсцевого СКВ. Усього 37
стрiльцiв. Роздумувати не було часу. «XpiH» вирiшив
вступити

В бiй з переважаючими

врятувати селян
три частини

наступу.

(po'j),

BiA

загибелi.

BiH

силами

ворога,

щоби

подiлив свою групу на

дав кожнiй конкретну дiлянку села для

Одночасно

послав

гiнця до «Потапа»

в Ямну

Долiшню з просьбою надати допомогу. О 8-й ранку роз
почався наступ. Три

шнiй кiнець

rip BiA

i

po"i

групи

Почалася

i

вдарили на долi

села Ямна Долiшня. Поляки не сподiвалися тако

го, вони були надто безпечнi
дин

«XpiHa»

середину села. Група «Потапа» пiдiйшла з

naHiKa,

i HaBiTb

не виставили стiЙки.

але бiй був запеклий, тривав шiсть го

закiнчився трiумфальною перемогою стрiльцiв УПА
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та СКВ. Ворог мав
цiв

-,

7

убит их та

28

поранених. У повстан

один поранений у п'яту. Врятованi селяни зi сльо

зами на очах дякували стрiльцям, пригощали 'ix, чим мо

гли. Пiсля бою

«XpiH» i

«Потап»

уклали план вiдплатно"i

акцП проти тих, хто допомагав бандитам у 'iхнiй боротьбi
в ГрозьовiЙ. Було вирiшено оточити село та знищити
льки ж озброених
наших селян,

червоних

бо"iвкарiв,

скiльки

CTi

загинуло

спалити стiльки ж польських хат, скiльки

i

згорiло наших. Було оголошено, що це вiдплата за на
пад, за наших замордованих селян, за нашi спаленi хати

i

за наше пограбоване майно. Бо"iвкарям було дано за

вдання переказати, що
буде вiдплата

BiA CbOrOAHi

вбивством,

за пiдпал

за кожне вбивство
пiдпалом. Особ

-

ливо захвилювалось бо"iвкарське гнiздо у селi Войтковiй,
яке

було

головним

органiзатором

нападу

на

Грозьову

[40].
Чутки про успiшний бiй

порятунок селян

i

BiA

зни

щення в Грозьовiй швидко рознеслись навколишнiми се

лами. Багато було розмов про перебiг бою та про те, хто
найбiльше
стерлися
особливо

вiдзначився у ньому. На жаль, з пам'ятi вже
учасникiв цiе'i подГi. Пам'ятаю тiльки, що

iMeHa

вiдзначився

Ям ни Долiшньо'i,

один

зi стрiльцiв-кулеметникiв

який вправно

використовував

з

свiй ку

лемет у бою та вистрiляв найбiльше набоТв.
Невдовзi прийшли звiстки,
вий'

«Сухий-Крилач»

побив

що бiля Красичина чото
бандитiв,

хтось

обстрiляв

польську банду в Риботичах. Почалися бо'i вiдплати, Од
нак

3

польськi

березня

шовiнiстичнi

вони

банди

замордували

не

вгамовувалися.

укра"iнцiв у с. Павлокомi.

Розстрiляли, по-звiрячому закатували 373 особи, пере
важно старих, жiнок

i

дiтей,

бiля Перемишля польськi
поруч,

вбили

12

5

березня в селi Вiльшани

мiлiцiонери з Красичина,

укра'iнцiв, дружину

i

що

дочку священика

Копистянського, родину вчителя Синишина та iнших най

свiдомiших селян, 'ix вивели на рiчку Сян i в тому мiсцi,

100

де щороку на Йордан святили воду, пострiляли. OpraHi
затОром вбивства був мiсцевий поляк Крулiковський,
11 квiтня поляки з Гути Березько"i i Бiрчi разом iз по
лiцiею замордували укра'iнцiв у селах Баховi (95 осiб),
Березцi (200 осiб), Сiвчинi (26 осiб) , а 18 квiтня - в Мал
ковичах бiля Перемишля - 168 осiб. А були ще жертви в
Iздебках, Глiдно, Лубно над Сяном, про якi немае точних
даних, У Скоповi i Волi КривецькiЙ групи озброених бан
Дитiв серед бiлого дня "iхали на пiдводах зi списками в
руках i розстрiлювали Bcix укра'iнцiВ, хто тiльки 'iM трап
лявся. В ycix цих селах не було надiйно"i самооборони,
бо майже Bci чоловiки пiшли до Червоно'j ApMГi. Вони ги
нули на фронтi, а "iXHi cTapi батьки, жiнки i дiти - вдома,
BiA рук польських бандитiв,
Одне з найбiльших

гнiзд бандитiв

знаходилось

У

польському селi Борiвниця, що неподалiк мiстечка Бiрча.
Вони щодня нападали на навколишнi YKpa'iHcbKi села,

грабували худобу, коней, збiжжя й убили близько 200
молодих хлопцiв i дiвчат -

укра·iнцiв. Банду очолював

колишнiй офiцер польсько"i армП Котвiцький (псевдо

«СлiпиЙ»). Вона нараховувала близько 300 чоловiк, була
добре озброеною (мала 40 кулеметiв, легкi i важкi MiHO
мети та iнше озброення) i вважалася однiею з найсиль

нiших терористичних бо"iвок у Бiрчанщинi.
Провiд VПА змушений був ужити заходiв для оборо
ни cBo"ix людей,
21 квiтня 1945 р. вiддiли СКВ «Громенка», «3руба»,
«Ластiвки», якi були сформованi на Перемищинi, присту
пом взяли цю фортецю та спалил~ бандитське гнiздо.
Бандити понесли великi втрати. 3 цивiльних полякiв HixTO

не постраждав, бо був наказ Тх не чiпати. Ця акцiя набула
широкого розголосу, вона нагадала польським бандам

про силу украУнського пiдпiлля, i вони на деякий час при
нишкли [40].
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До початку червня

BciM

тереном

1945

р. УПА опанувала практично

Перемишльського

своерiдна партизанська

Пiдгiр'я.

Тут

виникла

республiка зi сво'lм управлiнням

i польськi вiйськовi й мiлiцiйнi сили
збереглись тiльки в MicTax Перемишлi i Бiрчi, звiдки в се
ла час вiд часу навiдувались 'IXHi невеликi вiйськовi групи
[4, 5].

з

Енкаведистськi

розвiдувальною

метою,

але

робили

вони

це

лише

вдень i поводилися мирно й обережно. Одна з таких груп
деКiлька разiв навiдувалася з Бiрчi до Ямни Долiшньо'l.
Пiд час одного з раптових нападiв на автомашинi на по
чатку лiта

1945

р. j'й вдалося схопити

i

вивезти з собою

двох молодих хлопцiв з мiсцевого вiддiлу самооборони.
На допитах один з них не витримав тортур
цезнаходження

кри'(вки з медикаментами

лька родин пiдпiльникiв.

8

i

виказав

Mic

та видав декi

нагороду за це та для заохо

чення iнших енкаведисти його звiльнили. Коли це вияви

лося, суд УПА засудив його до смертно'! кари. 8ирок було
виконано в недiлю на Зеленi свята
сiльсько'( громади

[40].

1945

р. в присутностi

8се аптечне майно енкаведисти

вивезли возами. Родичiв людей, на яких вказав зрадник,
не заарештували, обмежилися лише короткотривалими
допитами на мiсцi. Цього разу все обiЙшлося.

HaBecHi 1945 р. вiдбулася змiна адмiнiстративного
подiлу терену i його керiвництва. Перемишльська об
ласть була роздiлена кордоном мiж УРСР i Польщею.
Згiдно з нови м подiлом, було лiквiдовано Перемишльську

область. Та П' частина, що була на територi'l УРСР, пере
йшла до Львiвського краю, а iз земель, що залишились у
ПНР, було створено окрему теренову одиницю Закер
зонський край. До нього входили Лемкiвщина, Переми
щина, Ярославщина, Любачiвщина, Холмщина

i

Пiдляш

шя. На цих землях було також створено окремий вiйсь

ковий округ (v1 80) пiд назвою «Сян», що входив до
з'еднання УПА-Захiд. Командиром VI 80 призначили
Онишкевича Мирослава (<<Ореста»).
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80

«Сян» було по

дiлено на три TepeHoBi вiдтинки (Т8): «Лемко», який охо

пив Лемкiвщину

i

Надсяння; «Бастiон»

-

Ярославщину

пiвнiчнi район и ПеремищИНИ; «Данилiв» - Холмщину.

i

Командиром першого вiдтинка було призначено Mi

зернОГО Мартина (<<Рена»). До його складу входили два
KypeHi:

«Рена», що базувався на Лемкiвщинi, та Галя Ми

хайла (<<Коника») -

в Надсяннi. у 1945-1947 рр. до ку

реня «Рена» входили COTHi «Бipа», «Бродича», «миро
на», «Стаха» та «XpiHa»; у KypiHb «Коника» - сотн; «Бу
рлаки», «Громенка», «Крила
ча» i «Ластiвки». Сотня «Лас
тiвки» була сформована на

початку лiта 1945 р. iз вiддiлу
самооборони II-ro району Пе
ремишльсьКОГО надрайону та

однiе'( чоти COTHi Громенка пiд
командою «Малиняка».

Вона

складалася з трьох чот: «Жу
равля», «Зимного», «Малиня

ка» , загальною кiлькiстю 160
170 воякiв, До складу кожно'i
чоти входило чотири рОI ПО

10-11 стрiльцiВ. KpiM трьох
чот, У кожнiй COTHi iснувала
iнтендантська група, caHiTap-

Старух ярослав

на допомога та польова жан

дармерiя (ПЖ). Сотня дiяла на визначеному 'iй TepeHi або
поза його межами цiлком самостiЙно. За Bci П дп та 'iXHi
наслiдки повнiстю вiдповiдав командир

COTHi.

Сотня

«Ластiвки» складалася переважно з молодих хлопцiв iз

сiл iншого району (Ямни, Тисови, Риботич та iH.), але за

вдяки йогО вiйськовому досвiду та обiзнаностi У вiйсько

вiй справi вон а була добре вишколена i скоро стала го
товою до бойових дiЙ. Сотня здебiльшого базувалася в
Ямнi та лiсовому масивi Турниця, що прилягав до села.
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В УСТРо"" ОУН пiсля переходу фронту на 3axiA та

встановлення польсько-радянського кордону 3акерзон

ський Край було подiлено на три округи - Перемишль
ську, Любачiвську i ХОЛМСЬКУ. Округи складалися з над
районiв, як; подiлялися на райони, дал; - кущi та стани

цi, що становили найменшу одиницю.

Керiвний склад надрайону «Холодний Яр» майже по

стiйно перебував у с. Ямнi Долiшнiй або у лiсовому ма
<;ивi Турниця, з часу його сформування до лiта

тобто до остаточного виселення людей iз села
сотень УПА,

Головою Проводу ОУН 3акерзонського Краю було

Боротьба ТDива€!

призначено Старуха Ярослава (<<Стяга»), який одночасно

дiяв BiA iMeHi YKpa'jHcbKo"i Головно"i Визвольно'j Ради

Пiсля розгрому банди «Слiпого» в селi Борiвинцi на

(УГВР). Його заступником I референтом пропаганди при

всьому просторi

провiдником Перемишльсько'i Округи став

брошур

значили Галасу Василя (<<Орлана»). Керiвником Служб
Безпеки (СБ) - Федор;ва Петра (<<ДаЛl::lнича»). Окружним

«Варнак».

Референтом СБ залишився «Летун», але ненадовго.
1946 р, BiH загинув на засiдцi, i його пост зайняв «Ста

рий». Пропагандивним референтом став «Григор».

iсяцiв
чолi

з

шкоду

для

цифрами

BiA I

рон»

«Потап» -

референт

ерент,

пропаганд •. ,

референт СБ i «Ви

шенський»

-

господарський ре

надрайоновою

УЧХ

по

УПА

«Мар;чка» (Савчин Мар;я). Мед
сестрою

Федорiв Петро
10

мав

шпитальках

i
фармацевткою працювала «Бог
дана» (Гайдукевич Леся,.

для обох

про

HapOAiB

[25].

пiдпiлля,

представникам

cTopiH

в

якому

було

за

пропоновано зустрiтися для пере

сягнутi

«Ми

пропагандистських

в яких iшлося

квiтня Провiд УПА отри
листа
BiA представникiв

У кер;вний склад надраЙОI-fУ
«Холодний Яр» входили: «Та
надрайоновий,

з укра'lнцями

на

23

ГOBopiB.

-

декiлька

населення,

провiд

польського й украУнського. «Орлан» закликав: «Ворожне

AoV.

рас»

пiдпiльний

чi треба покласти край. Хтось мусить поступитися. По

польського

позначалися

до Карпат на декiлька

Мiсцевий

видав

польського

боротьби

BiA

(повiт Лiсько, Сянок). Надрайон «Холодний Яр» подiляв
що

мир.

«Орланом»

чнемо ми»

ся ще на 5 пiдпiльних районiв,

Перемишля

BiA

запанував

Перемишльська округа подiлялася на два надрайо
ни: «Холодний Яр», до якого входила Перемищина з Бiр

чанщиною, та «Бескид», до якого входила ЛеМКiвщина

1947 р.,
та BiAxoAy

Переговори

вiдбулися

в

недiлю 29 квiтня 1945 р. ьули до
А

neBHi домовленостi.
тим

часом

республiка»

«повстанська

укрiпляла сво', кор

дони. Вздовж них було вистав

лено стiйки З , що контролювали
рух населення.
требував

Кожен,

перейти

хто по

цей

кордон,

повинен був мати дозвiл
сцевого повстанського

BiA Mi

проводу.

Грибiк Iрина

з Стiйка -

вiйеьковий каРауЛЬНИй пост.
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У «республiцi» було органiзовано систему постачан
ня. ПО селах екрiзь будували ".JИ"(ВКИ, пiдземнi еховища

для харчiв, збро'" лiкiв. Станичнi Юлочко Степан та Свин

ко Михайло збирали cyxapi, масло, м'ясо i сiль. Виникли
малi фабрики, що виробляли цигарки з етикетками УПА,

пасту для взуття, мило, виправляли шкiри. Працювали

майстернi з пошиття бiлизни, взуття. Дiвчата в'язали
шкарпетки, рукавицi, светри, шарфи тощо. Цю роботу

очолювали Карпа (Дребут) 30СЯ, Юлочко (Рубаха) Марiя,
Грибiк Iрина, СлюсаfJЧИК Павлiна та iH.

У селах проходили вiйськовi вишколи, не лише мо

лодi, а й

ycix

чоловiкiв.

Вiдбувалися caHiTapHi вишколи дiвчат niA проводом
«Скали)) Й «Богдани,). Жiнки й дiти збирали цiлющi рос
лини для ВИготовлення

лiкiв. Лiкарi й санiтари лiкували

цивiльне населення.

Працювали кузнi й слюса

в

медпункти.

repeHi

CaHiTap

писав мiсячний

3BiT

про дiя

льнiсть У СВОЕМУ кущi, вказуючи, хто був хворий та на яку
хворобу, якi лiки використовувалися для лiкування. Важ
копоранених доставляли

в санiтарний

пункт. Легкопора

нених лiкували на мiсцях кущовi санiтари. Так було до вере
сня

1945 р.,

коли в Перемишинi почалось примусове виселен

ня YKpa'iHcbKOrO населення, Багато мiсцевих воякiв СКВ 38Ли
шилось на CBO'lX постах, хоча "(XHi родини були змушенi ви',хати
доУРСР.

12-19

травня

1945

р. У школi в селi Ямна Долiшна

вiдбувея вишкiл референтiв СБ «Холодного Яру)). Вишкiл
проводили окружний провiдник СБ «Летун)) та надрайо

новий «Потап)).

KpiM

них навчання проводили працiвник

Служби Безпеки. Всього учасникiв вишколу було 33. Се
ред них референт безпеки 1-го району «Рудий)), його за
ступник

робляли
потрiбнi
частини.
Люди збирали зброю й aMyHi

кiл)), референт безпеки 2-го району, командир ОХОРОННО

цiю.

«Орач)), 4-го

У селах запрацювали

хо

Ранньою весною 1945 р. в
Ямнi Долiшнiй вiдбувся caHi
тарний вишкiл воякiв для за
безпечення санiтарним пер
соналом вiддiлiв УПд. Виш
проводив

надрайоновий

.

ре

ферент УЧХ «Нехрист)) (Сов

ган Ярослав). Пiсля вишколу
деяких воякiв було призначе
но на посади

caHiTapiB

першо'i

до помоги до СКВ. Кожен кущовий caHiTap мусив умiти
перев'язати рани, змiряти температуру, надати хворому

10

треби й уколи, IXHiM завданням було також органiзувати

pHi, де лагодили зброю, до

ри та театральнi гуртки.

Михайло Гальо

першу медичну допомогу, дат и потрiбнi лiки, а в разi по

го

-

«Буйтур)), командир охоронного вiддiлу «Со

вiддiлу

«Орел)),

референт

безпеки

3-го

вiддiлу

«Карло)) та низка iнших осiб, що здiйсню

-

вали функцi"i СБ. 3а оцiнкою учасникiв, вишкiл пройшов
дуже успiшно
У першiй

[38].
половинi червня

1945

р.

повернувся з Карпат сотник «Бурлака)).

на Перемищину

3;

СВОЕЮ сотнею

прийшов командир старшинсько'i школи УПА «Оленi)) хо
рунжий

«Коник))

(Гальо

Михайло),

який обiймав

посаду

командира Перемишльського куреня.

8

червня пiд час постою у Войткiвському лiсi чоту

«Левка))

iз COTHi «Бурлаки)) було раптово атаковано з
eTopiH (з боку Квасенини, Войткови i Ямни Горiш
Hbo'i) вiйськовими НКВС У кiлькостi 500 осiб. Чота змуше
на була прийняти бiй, щоб вирватися 3 оточення i BiACTY
ити У визначеному напрямку. Бiй тривав усього 1 О хви
лин. У ньому загинуло 9 воякiв УПА i один був пора не
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трьох

ний. Ворог втратив 30 вбитими, ТРЬОХ було поранено.
Воякiв УПА поховали на цвинтарi в с. Ямнi ГорiшнiЙ. Ось

'ix

список {ЗВ]:
«Базар»

(прiзвище невiдоме)

«Бук» (прiзвище HeBiдoMe)

-

-

стрiлець;

командир роя, член ОУН;

«Жук» (прiзвище невiдоме) - стрiлець;
«3рубик» (прiзвище невiдоме) - стрiлець;
«Комар» (прiзвище невiдоме)

кож курiнний «Коник» (Гальо Михайло), який був близь

стрiлець;

-

ким другом «Орського» [25].
Вiнчав молодих мiсцевий
священик Чолач IBaH. BiH i
'iMOCTb HaBiTb позичили своТ об
ручки молодим для вiнчання.

«Малинович» (прiзвище невiдоме)

- стрiлець;
- стрiлець;
«Степаненко» (прiзвище невiдоме) - стрiлець;
«Тичка» (прiзвище невiдоме) - стрiлець.
«Соловейко» (прiзвище невiдоме)

Пiсля
як

i

акцiТ

дерев'яну

«Вiсла»
церкву,

цвинтар,
в

с. Ямнi

Горiшнiй, де поховано названих та

Вони ж були

шанованими

Охорону

весiльних

тостей

зруйновано, а поверхню зрiвняно

ського»

бульдозером.

ного з роЙових.

Свiдченням

того,

нтар,

е

хреста,

лише

уламок

покладений

металевого

кимось

бiля

здiйснювала

«Ор
од

Весiлля трива

ло до ранку. А вранцi rocTi розi
йшлися,
хату
Ilрибрали
так,

щоб i слiду не залишилося BiA

старого бука, який не змiг звалити

зустрiчi друзiв, бо вдень можна

HaBiTb бульдозер, та заростi бар
BiHKY, що ранiше pic на могилах. У
1994 р., пiд час вiдвiдування цiе'i

було

лякiв

мiсцевостi групою колишнiх пере

«Орський»

сподiватися

або

oCTaHHiM

бiльшовикiв,

по-

Карванський Дмитро

якi

вiдiйшов з чотою до

за призначенням

«Iropa»

i

нашестя

часом сюди нерiдко навiдувалися.

селенцiв, одна з жiнок показала мiсце могили воякiв УПд.

COTHi,

Цього ж дня

а молода подалася

у 5-й район в Карпати до пров~ника

для виконання пiдпiльних завдань.

Наближався вересень, польська комунiстична влада

вперше покладено квiти.

1945 р. в Ямнi Долiшнiй вiдбулася одна зi
знакових подiй весiлля зв'ЯЗКОВо"l «Роми» (Байляк Ан
ни) i чотового COTHi «Громенка» «Орського» (Карвансько
го Дмитра). Весiлля вiдбувалося таемно в xaTi Климкiв,

серпня

спiльно з НКВС СРСР шукали шляхiв завер~ення приму

сового виселення укра'lнцiв з Полыцi. Нарештi вони при
ймають рiшення про введення 1 вересня 1945 р. трьох
Дивiзiй Вiйська Польського на територiю Перемишльсь

що жили неподалiк церкви. На весiллi зiбралося близько

кого, Лiського

тридцяти друзiв молодят. Серед них

виселення украlнцiв з
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урочис

чота

пiд командуванням

Тодi там було встановлено невеликий залiзний хрест

5

гос

тями на весiллi.

iнших воякiв УПА, було повнiстю

що на цьому мiсцi колись був цви

Байляк Анна

ка «Роми»), зверхниця УЧХ на Перемищинi i близька по
друга молодоТ «Марiчка», яка нещодавно вийшла замiж
за провiдника «Орлана», «Софiя», пiдпiльниця «Ксеня»
(вчителька з села Трiйця); з чоловiкiв - сотенний «Бро
дич» та «Вишенський» (дружби «Орського»), керiвники
надрайону «Потап» та «Пугач» З дружиною. Прибув та

-

«Оксана» (друж

i

Любачiвського noeiTiB для прискорення
'iXHix споконвiчних земель.

