
Znaki Bożei opatt.znoŚci
w Siellriatrórvce koło l.rvclwa

Czas tota|nej kainowej zbrodni zap|anowanej w 1929 r. przyjętej do rea|izacji uchwatq oUN, a

rea|izowanq na Kresach Malopo|ski Wschodniej pnez Ukraińców opętanych ideologiq Dmytra

Doncowa to rok któremu na imię 1944.

Pierwsze wieści z Wołynia dotarły do Siemianówki z osobq Bo|esława Bzowskiego z ko|onii

Krqg|ik koło Korca na jego drodze ucieczki z transportu ko|ejowego do obozu niemieckiego w

oświęcimiu późnqjesieniq 1943 r. Nie wracajq z Wołynia, gdzie pojecha|i ko|ejq zakupić żywności
Michał Majewski z Chrusna Starego i Jednoróg _ Komar ko|ejarz ze stacji ko|ejowej Szczerzec w

ostrowie rodem z Siemianówki. o barbarzyńskich zbrodnjach popełnionych przez Ukraińców na

Po|akach donoszq we Lwowie iSiemianówce świadkowie.

W takiej niepokojqcej atmosferze spotecznej sqsiadka Karo|ina Hei|er - Niemka udaje się do
szefa cywilnej administracji niemieckiej powiatu |wowskiego z prośbq o zakwaterowanie w

Siemianówce Wermachtu. Komendantem oddziału Wermachtu skierowanego ze Lwowa jest młody

oficer Hans Fabervel Fabera ś|qzak spod K|uczborka.

Czarna Niedziela 26 marca 1944 r. we wsi Rakowiec zwiastunem kainowej zbrodni w okolicy.

Podczas kazania ks. Błażeja Jarosza wtargnę|i do kościoła uzbrojeni Ukraińcy i sterroryzowanych

wiernych wypędzi|i, a po ustawieniu trójkami na|iczy|i 96 osób. Wszystkich skierowali na drogę
prowadzqcq do lasu. W czasie ucieczki zastrze|ili kobiety. He|enę z dzieckiem i Marię Czubate oraz
Janisiów z Nowosiółki, a rannymi zosta|i Maria stużqca Chorkawego i Jan oleszczuk, który zmań
trzeciego dnia. Na drodze - po|anie pod lasem stato się coś szczegó|nego, bo za sqsiadami przybyli

miejscowi Ukraińcy z sołtysem Ptasznikiem i księdzem grecko - kato|ickim z Po|any, którzy swojq
postawq uratowa|i życie 91 Po|akom.

Niedzie|a Pa|mowa 2 kwietnia L944 r. ko|ejny mord Ęm razem we wsi Łany koło Szczerca.

Zginę|i Eugeniusz Górniak i dwóch Ukraińców zaprzyjaźnionych z Po|akami, a rannymi zostali Jan

Kubajewski i Władysław Kucha rz.

W Mitoszowicach Ukrainiec Michał Żminka ratuje rodzinę sqsiada Kazimierza Jednoroga
przekonujqc napastników przed zagrodq Jednoroga, ze juŻ uciek|i, a stało się to dopiero Wczesnym

rankiem po pełnym dramatycznego napięcia nocy.

W Wie|kq Sobotę 8 kwietnia L944 r. dokonano pierwszego mordu w Chruśnie Starym. Zginę|i

Piotr i Pawet Majewscy synowie Andrzeja, nauczycielka Wanda Fi|ipowicz i jej służqca oraz Karol
Czajka. UratowaIi życie Kazimierz Sroka, drugi Piotr Majewski i Jan brat pomordowanych, który uciekł

do Siemianówki. Z pomocq przyjechało w dzień kiIka furmanek z którymi opuściIi wieś: Piotr Majewski
z synami Janem i Kazimierzem, Kazimierz Sroka z braćmi oraz rodzina Łabaziewiczów. Zaufata
poręczeniu sqsiada Ukraińca Wasy|a Kuzia żona Piotra i pozostata na ojcowiźnie dwa tygodnie.

W Poniedziałek Wielkanocny 10 kwietnia 1944 r. ginq: we wsi Popielany Michat Duszczak z Łanów a

Maria Pianko z Gadowskich przecięta piłq w |esie na Piaskach pod Dobrzanami, mqż Ukrainiec
pomstujqcy z rozpaczv, za mordowa ny.



Tragedia Polaków w Miedziakach i Hucisku rozegrata się 12 kwietnia 19zl4 r. W Miedziakach

po nocnym czuwaniu zaskoczeni, niektórzy uciekli, a wśród nich Michat Btoński i Józef Szumski.

Ofiarami zostali:

1.Błaszczyszyn Michał.

2. BtońskiTomasz.

3. BłońskiStanisław.

4. Błoński Józef.

5 BłońskiWalenĘ.

6. Gierus Józef.

7. Gierus Michał.

8. Gierus Karol.

9. Gierus Michał.

1o. Gierus Michał.

11. Gierus Karol.

12. Gierus Jan.

13. Gierus Józef.

14. Gierus Michat.

15. Grek Michał.

16 .  Grek . . .

17. Gryglewicz Jan.

1.8. Kość Wawrzyniec.

19. Rzepal Michał.

20. Stupera Franciszek.
21. Swoboda Mieczysław.

22. SzumskiJan.

23. SzumskiJan - syn.

24. Szumski Karol.

25. Szumski Józef.

26. Szumski Michał - syn.

27. Szumski Stanisław - dziadek.

28. Szumski ... pra-dziadek.

29. Węg|owskiJan.
30. Węg|owski Wawrzyniec.

+ 6 N.N. razem 36 osób.

ochotnicy z Siemianówki gótowiwyruszyć z pomocq Po|akom z Huciska i Miedziaków pod kuźniq

Marcina Szachnowskiego, kwiecień L944 r.

Napad na Hucisku rozpocząt się o godz. 1o - tej przybyciem rzekornego Wermachtu do

miejscowej szkoły, gdzie wezwano właścicie|i koni do reje5tracji i skqd kierowano akcjq UPA'

Na miejsce kaźni wybrano stodołę Piotra Gierusa. Pierwszymi ofiarami dwóch braci

nauczycielki:



1. BiesiadeckiLudwik.

2. Biesiadecki Wtadysław.
3. Bieńkowski Stanisław.
4. Blachowski Wawrzyniec.
5. Błaszczyszyn Michał.

6. Błaszczyszyn Jadwiga.

7. Bożykowska Karolina.
8. BożykowskiKarol.

9. Bożykowska...

10. Buczkowski Józef.

11. BuczkowskiEdward.

12. Buczkowski Tadeusz.
1.3. Buczkowski Mikołaj.
14. BuczkowskiAntoni.

15. Buczkowski Jan.

16. Buczkowski Paweł.
17. Buczkowski Wawrzyniec.
18. Czuchnicki Wawrzyniec.
19. Czuchnicka Maria.

20. Czuchnicki Pawel.
21. Czuchnicki Walenty.
22. Czuchnicka Maria.
23. Czuchnicka Rozalia.
24. Doskoczyński Ludwik.
25. Doskoczyński Jan.
26. Doskoczyński Józef.
27. GrygfewiczGnegorz.

28. Gryglewicz Jan

29. Gryglewicz Kazimierz.
30 Gryglewicz Antoni.
31. GryglewiczJan - ll.
32. GryglewiczZofia.

33. Gryglewicz Michalina.
34. Gryglewicz Pawet.
35. Gryglewicz Andrzej.
36. Gryglewicz Rozalia.
37. Gierus Jan.
38. Gierus Piotr.
39. Gierus Michał.
40. Gierus Karol.

41. Gierus Józef.
42. Gierus Stanisław.
43. Gierus Katarzyna.

44. |wachów Karo|.
45. Jakimko Maria.

46. KaIic ińskiMarcin.

47. Kaliciński Tadeusz.
48. Koszeliński Michał.
49. Kosze|ińskiJan.

50. KoszelińskiJózef.

5L. Kaznowski Stanistaw.
52. Kostecki Jan.
53. Makuszewski Stanisław.
54. Mielnik Stanisław-
55. Mielnik Jan.

56. Mielnik Edward.
57. NazarowskiJan.

58' PękalskiMichał.
59. PękalskiMichat.

60. PękalskiEdward.

61. Pęka|ska Maria.
62. Pękalski Józef.

63. PękalskiMichat.
64. Pęka|skiEdward.

65. Pękalska Roza|ia.
66. Pękalski Józef.

67. Pęka|ski Jan.
68. Pęka|ski Wawrzyniec.

69. Pęka|skiWa|enty.

7o. Pęka|ski Jakub.
71.. PękalskiJózef. l

72. Pęka|skiJózef _ | l .
73. Podkowicz Michat.
74. PodkowiczJózef.

75. Podkowicz Walenty.
76. Podfigórny Antoni.
77. Podfigórny Wa|enĘ.
78. Podfigórny Ludwik.
79. Podfigórny Pawet.
8o. Podfigórny Jan.
81. Podfigórny Grzegorz.
82. Pudełko RozaIia.
83. SpaIińskiJan.

84. Sta n kiewicz Franciszek.
85. Stankiewicz Franciszek - ll.
86. StankiewiczJózef.

87. Stankiewicz Stanisław.
88. Stankiewicz Jan.

89. Stankiewicz lózet.
9O. Stankiewicz Julian.



91.. StawińskiJan.

92. Stefanów Józef.

93. Stefanów Franciszek.

94. SzumskiJan.

95. Tarnowska Katarzyna.

96. Tarnowski Michał.

97. Tarnowska Anna.

98. Turczyński Karo|'

99. Trojanowski ...

100. Trojanowski ...

101.. Tygus Józef.

102. Tygus Rornan.

103. Tygus Edward.

104. Urbański Jan.

105. Urbański Józef.

106. Urbańska RozaIia.

1o7' WęglowskiJan.

108. Węgrzyn Jan.

109. Wojciechowska Katarzyna.

1.1o. ZieInik Stanisław.

L1L. Zielnik Edward - Kazimierz.

112. Zółkiewicz Tadeusz.

113. Zółkiewicz Stanistaw.
+ 2 N.N. razem 115 osób.

Szumski Józef dociera do Siemianówki, a z nim wieść o potwornym mordzie. A do lasu po

drzewo na opał wybiera się wozem dwóch żo|nierzy Wermachtu' Do nich dołqcza grupa ochotników
i Piotr Czarkowski z Wozem. Mundur Wermachtu i niemieckie słowa zapewniają spokojne przejście
przez wioski ukraińskie. We wsi Po|ana droga pełna radosnych i rozśpiewanych Ukraińców
zdqżajqcych do cerkwi święcić paskę, pisanki i wędIiny, zatrzymała żołnierzy Wermachtu i
Siemianowskich rodaków. Ten obraz na t|e kainowych zbrodni Ukraińców stał się tak nieznośny, że
zaklócili nastrój ukraińskiego szczęścia, zapominajqc o koniecznej roztropności na swojej drodze.
W wywiqzanej wa|ce ginie Piotr Czarkowski usiłujqcy ratować swój wóz i ś|iczne konie. Rannymi
zostali Szumski Józef w k|atkę piersiowq i żołnierz Wermachtu W nogę. Na szosie stryjskiej otrzyma|i
pomoc od Ś|qzaka Bulaka pracownika |asów, który samochodem odwiózł rannych do szpita|a we
Lwowie. Z listem od ks. Jana Bałysa udaje się do księdza ukraińskiego w Po|anie Stanistaw Humenecki

i nie wraca.

W sqsiednim ostrowie ginie Bronisław Humeniuk urzędnik ruchu stacji ko|ejowej Szczerzec _

ostrów, a kula skierowana do Józefa ogrodnika, drugiego urzędnika, nie trafia ofiary. Na granicy

Siemianówki i Pustomyt w zagrodzie położonej koto rampy kolejowej W nocy z20 na 21 maja 1944 r'
znajomi Ukraińcy wymordowali rodzinę Surmiaków' Pierwszq ofiarq był 80 - |etni Antoni zadźgany
nożem, gdy wyszedł do ustępu, a drzwi do domu zostawił otwarte. W mieszkaniu zginę|i - Józef
i jego żona w ciqży. Nad niq szczególnie się pastwi|i, gdy prosiła o Iitość, bo pochodziła z ukraińskiej

rodziny. Ko|ejnq ofiarq żona Jana Maria, która rozpoznała bandytów, bo zwracała się do nich po

imieniu, a ukryte dzieci sĘszały i opowiedziały o tym mordzie. Stefania z Wojciechowskich rodem z
Siemianówki skończyła życiez upływu krwi. Konajqca matka uspakajata z płaczu trzyletniq córkę Zosię
po odejściu morderców. Razem z niq zginqł Bronisław syn Wojciecha. Udany mord rozzuchwalił

Ukraińców, którzy przekroczy|i Stawczankę i podpa|i|i po|skie zagrody w Pustomytach. Ten pożar

zaalarmował Siemianówkę, a szczególnie rodzinę Wojciechowskich. Po przybyciu do zagrody

Surmiaków, płacz dzieci, konajqca Stefania sparaIiżowaty świadków tej zbrodni.

Słowa potępienia księdza grecko - katolickiego w czasie pogrzebu w Pustumytach nie
powstrzymały opętanych ideo|ogiq UPA. W przysiółku Pustomyt _ Wo|icy ginq następni - rzeźnik
Kocuła z Nawarii z córkq i furmanem. Na Piaskach tracq życie dziadek i wnuk Miga oraz trzeci o
nieznanym nazwisku.
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W Chruśnie Starym, mimo zapewnień sąsiadów Ukraińców ginq: Anastazja Kazimierz i

Józef Bednarscy, Anastazja i Franciszka Wojciechowskie, Jan Gtowaczewski, Antoni Szachnowski,

Józef Zatorski z synem i córkq rodzina Zułkiewiczów w przysiótku Derewacz. A z Ukraińców żyjqcych w
zgodzie z Po|akami zamordowani. Uhryn z ionq Annq, synami Romanem i Stanisławem, córkami

He|enq i Krystynq, Piotr Boruta, Pe|agia Dzika i chłopiec o nieznanym nazwisku za odmowę mordu

Polaków. W Dobrzanach mordujq Po|kę żonę nauczycie|a Ukraińca Bełecka z Chrusna Starego.

Kainowe zbrodnie na terenie wsi ukraińskich dokonywaty przeważnie specja|ne grupy UPA

nie zwiqzane rodzinnie z miejscowymi. Tę prawdę potwierdza mord księdza grecko - kato|ickiego
Leonarda Szczerby z gospodyniq zarębanych siekierami oraz udaremnionY przez miejscowych

Ukraińców mord rodziny Mikołaja i Katarzyny Kuneć w Dobrzanach.

Kwatera niemieckiego oddziatu Wermachtu w Siemianówce , dawała poczucie względnego

bezpieczeństwa, hamowała nierozważne radyka|ne kroki zemsty na Ukraińcach. A ich próby

uprowadzenia Po|aków, porwania z Siemianówki udaremniła. Prowokacyjny napad Włosowców od

strony Miłoszowic szczęś|iwie zakończony interwencją Wermachtu. A ich meldunek o pracy

krótkofa|ówki sowieckiej na terenie Siemianówki nie potwierdzony kontro|q spec _ samochodu po

miejscowych drogach oddaIił zagrożenie interwencjq Gestapo i SS. Symbo|iczny zrzut z kokoróźnika

w środku wsi na spadochronie jednej finki i machorki to prowokacja Moskwy i znak penetracji. Pod
|asem Leśniowskim ginq Stanisław Dereń syn Franciszka i Ludwik P|eczysty z Łanów'

W takiej atmosferze spotecznej i politycznej dziatalność konspiracyjna AK bardzo utrudniona.

A organizacja przyjęcia zrzutów pomocy A|iantów, rozprowadzenia broni na terenie wsi, przekazanie

W teren i do Lwowa szczegó|nie niebezpieczna. .:. ł{onieczność zaangażowania wszystkich

mieszkańców, dekonspirowała AK. Zakwaterowany koto kościoła oddział Wermachtu odchodzi dnia

13 |ipca 1944 r. a we wsi napięcie spoleczne zb|iża się do wybuchu. Wieś staje się obozem

uciekinierów, uzbrojonych oddziałów pańyzanckich grup nie podporzqdkowanych jednemu do{ivódcy.

Wyruszenie w dzień 22lipca L944 r. z Siemianówki oddziału partyzanckiego AK i pomyślne przejście
przez wioski ukraińskie na drodze do Starego Siola utwierdza przekonanie o si|e i bezpieczeństwie

oraz konieczności akcji prewencyjnej na Miłoszowice skqd padajq strzaty i zagraiajq Wtosowcy.

Inspiratorzy akcji bez wyraŹnego rozeznania i zaplanowania ruszyli na Miłoszewice nocq 23 |ipca
t944 r, i do wszystkiego co się ruszato strze|ali. Ten obraz wiele tłumaczy i nie p|anowanq śmierć

Siemianowskich Rusinów. W czasie nasilajqcych się niepokojów przenieśli się do Miłoszowic na
zagrody opuszczone przez miejscowych Po|aków. Zginę|i: synowie Cieś|aczki - Michal i lerzy oraz

córka Anna, matka.,dwóch synów starej rodziny Siemianowskiej Hajduczek, Maria Dzika oraz Po|ak
Michał Szachnowski, który zaufał sqsiadom Ukraińcom, a zginqł z rqk Polaków, rrpże Siemianowskich
rodaków. Nie wiemy ile zginęło wówczas miejscowych Ukraińców. Rabunek mienia w dzień 24 |ipca
przekreś|at intencję prewencji, a jest jedynie naśladowaniem Ukraińców. Szczytem głupoty

po|itycznej napad rabunkowy na rodzinę ukraińskq w zagrodzie ko|o Gipsowni nad potokiem

ostrowskim. Kolejnego dnia 25 |ipca nalot samolotów sowieckich niszczy tor ko|ejowy i zatrzymuje na
stacji kolejowej Szczerzec w ostrowie transport kolejowy SS - Ga|izien zdqŻajqcy w Karpaty. Z pociqgu

wyszedł oficer z podoficerem i pierwsze kroki skierowa|i do Biura Pielęgnacji i Naprawy Torów. Gdy
zorientował się, że pracujqca w Biurze kobieta nie włada dobrze językiem niemieckim, kontynuował

rozmowę w języku polskim. Zadowo|ony z rozmowy' zaproponował ucieczkę z nimi przed

Bolszewikami i przedstawił się - Roman Baranowski. Wieczorem zjawia się w Biurze olek Wuczkowski

i razem z bratowq Mariq Wuczkowskq z Dereniów Wraca do Siemianówki.



Poranek 26 |ipca 1944 r. wita mieszkańców oddziałami wojska niemieckiego zdqżajqcymi

gościńcem na południe. Niepokoijak jeden oddział rozpoczqł przygotowanie do obrony na pagórku

koło ,,Sędziówki,, . A|e po czasie zaniechat przygotowanie, a jego miejsce zajmujq kolejni żołnierze,

którzy okazali się żołnierzami SS - Ga|izien przybyłymi samochodem z ostrowa z zamiarem ukarania

za akcję:w Miłoszowioach. Zaskoczonych wypędza|i zzagrod i kierowa|i do ,,Sędziówki,,. U sqsiadów

Heillerów Bo|esław Bzowski w ostatniej chwi|i wyprowadza z piwnicy syna Hei|erowej _ Karo|a i

razem z nim ucieka na sqsiedni cmentarz. Jednocześnie z u|iry wchodzq na podwórze żołnierze

SS _ Galizien i informujq, że mieszkańcy wsi zostanq rozliczeni za niepopełnione zbrodnie w

Miłoszewicach ,,nadziewanie ukraińskich dzieci na sztachety',, a kościót zostanie zburzony. Nie kończy

śniadania na werandzie Józef Bednarski, bo żotnierz ukraiński krzyczy ,,zabyrajsia z chaty,, i

odprowadza do furtki z słowami ,,idy w liwu,, Anna Bednarska błaga w mieszkaniu |itości, bo

napastnik twierdzi, ze rzuci granat, zarzucajqc na ramię pasek aparatu fotograficznego zdjętego ze

ściany, tłumaczqc się słowami ,,my ne taki bandyĘ/,. Wszyscy odchodzq ze swojq zdobyczq trzema

rowerami z bie|iznq i poście|q na ramach. Babcia Maria Szachnowska z Dzikich siedzi przez całq akcję

na tawce pod gruszq koło werandy i odmawia różaniec. Mama Anna, siostra Zofia i sqsiadki z dziećmi

kryjq się w ogrodzie wśród wysokich i |icznych tyk faso|i ,,jaś,,. ojciec Józef 'skryty pod krzakami

ko|czastej róży w ogrodzie probostwa jest światkiem podpalenia budynków, schwytania Stefana

Bi|skiego furmana proboszcza, ma|tretowania przez Ukraińców, którzy eskortujqc go otoczy|i i opuściIi

teren. Wykorzystuje sytuację, wpada na swoje podwórko i ratuje podpalony w środku dom.

Na terenie wsi zginę|i od ku|: Jan Dukiewicz na cmentarzu, Jan Pukas, Władysław Szachnowski

w polu, Michał Wojciechowski koło swojego domu, Franciszek Dereń, Józef Merski nad Szczerkq, Jan

Kubajewski z ostrowa - zaginqł. Uduszeni dymem w piwnicach: Maria Fedyniak z Bednarskich, Anna

Mendychowska, Aniela Dziedzic w piwnicy Fedyniaka. Andrzej, Józef i Zbigniew Horacy, Józef IMiga

z Łanów, Janicki z ostrowa, Kazimierz z Po|ski Centralnej w piwnicy Jana Kosmatego. Stanisław

i Szczepan Dżugaj z siostrq Joannq Pfeifer ze Lwowa z dziećmi_ Bronisławem , Władysławem i Zofiq

w piwnicy Dżugajów.

Spędzonych zakładników ks. Adama Habrata ks. Wojciecha ś|ezaka zgromadzono na poboczu

drogi między, Sędziówkq, a starq karczmq Krycińskich. Na froncie tego budynku siedział na krześle

oficer SS _ Ga|izien Roman Baranowski skqd mógł dobrze obserwować zakładników i pilnujqcych

żołnierzy SS. Pierwsi ginq bracia Kubajewscy Bronisław i Jan z Łanów schwytani z broniq w ręku

szczegó|nie ma|tretowani w byłej bramie do parku. Za nimi kobiety - Maria Tuła schwytana z
pisto|etem. Wiktoria Lisik wyprowadzona z domu, w którym na szafie stat niemiecki granat ręczny -

zastrze|ong,, Władysław Mazur ze Szczerca zatrzymany w domu Freisa, bo rzekomo zauważono tam
granat - zastrze|oryi:. Stanisław Dereń w próbie ucieczki zastrze|ony w rowie przy drodze. Córka Maria

doprowadzona do zakładników, patrzqc na ojca zabitego dziękuje oficerowi Romanowi za propozycję

ucieczki przed Bo|szewikami, bo teraz jest gotowa zginqć z rodakami. Zdenerwowany Baranowski

po|eca odprowadzić Marię do młyna, do któĘ dołqcza starszy męŻczyzna, Zyd ukrywajqcy się

zzonq na probostwie, a Baranowski i eskortujqcy żotnierz nie reagujq.

Da|szy rozwój akcji mógł poważnie zakłócić porzqdek odwrotu oddziatów Wermachtu na
gościńcu to niewqtp|iwie z tej przyczyny oficer niemiecki zatrzymuje się przy karczmie i nakazuje

zamknqć akcję i odejść. Gdy wsiada|i do samochodu w ostatniej chwi|i jeden z żołdaków wyciqga

z grupy zakładników Stefana Bi|skiego i strze|a do niego. ,,To wyróżnienie za stużbę Ukraińca u księdza
po|skiego,, - podkreś|a. W czasie akcji trwajqcej sześć godzin od 9-tej do 15-tej obrabowano i spa|ono
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około 100 zagród w tym probostwo, zginęło 31 osób. Roman Baranowski wykorzystał zaskoczenie,

terror psychiczny oddziatów Wermachtu na sqsiednim Gościńcu, paraliżujqcy obronę. Swoich

żołnierzy podzielił na trzy grupy. Pierwsza wypędzała ludzi z zagród i gromadziła koto ,,Sędziówki,,,
druga rabowała, a trzecia podpalała. Zapowiedziane na poczqtku akcji zburzenie kościoła staraIi się

zreaIizować pociskami arty|eryjskimi ze Szczerca. Pierwszy trafit w mur kośc;ota, pozostałe padały

obok, a pożar budynku gospodarczego Jana Dmytraka zakończył kanonadę, zapewne w przekonaniu

że pa|i się kościót. odłamki pocisków uderzały w nasz dom, po których pozostały ś|ady na b|asze

dachu, ramach okna do pokoju koło werandy i na trzonku wideł, które ojciec trzymał W tym czasie

w ręku.

Rozegrana tragedia w Siemianówce kończy się szczęś|iwie obronq przed totalnq zagtadq

zaplanowanq napadem Włosowców i UPA po akcji koło kościoła, wieczorem od Miłoszowic. Nie

zaskoczeni, przygotowani do obrony z da|a od gościńca i oddziatów Wermachtu na gościńcu odpar|i

napad, który d|a napastników zakończył się k|ęskq. Z obrońców zginqł Po|ak z Białorusi Mikołaj

Szymkiewicz, a z Basiówki ranny w nogę Kaporowski. Mieszkańcy Miłoszowic ustali|i 36 ofiar kainowej

zbrodni rozpętanej przez ideologów UPA. Do której zachęcaty popularne pieśni, że,,Propała Polszcza,

propała Warszawa, ti|ky ne propała Ukraińska sława,,, a jak ona miała wyg|qdać śpiewano

w Miłoszowicach. ,,Zydiw wyrizim, a Lachów wydusym Ukrainu samostijnu zbudowaty musym,,.

Rozważajqc rok 1944 w Siemianówce i okolicy dochodzimy w naszej refleksji do przekonania

o istniejqcych W naszej pamięci znakach Bożej opatrzności i narzędziach tej opatrzności

w Siemianówce. okupacja niemiecka i nieustanna eksterminacja Zydów i Po|aków sprawiały, że

groziła nam ciqgle totalna zagłada.

Pierwszym iczytelnym znakiem Bożej opatrznościszczęś|iwa pomoc udzie|ona 2o-tu Zydom,

a w niej moralna postawa, przykład ks. kan. Jana Bałysa miejscowego proboszcza. Do ko|ejnych

znaków Bożej opatrzności należy za|iczyć:
- Nawiqzanie współpracy ze ś|qzakiem W magazynach niemieckich we Lwowie umoż|iwiajqcej zakup '

większej ilości nasion rzepaku i słonecznika. o|ejarnia Jana Derenia z Ęch nasion tłoczyła olej

rozprowadzany We Lwowie poza kańkami.
_ organizację przyjęcia zrzutów pomocy A|iantów, rozprowadzenie broni na terenie wsi, przekazanie

w teren i do Lwowa, gdy na terenie Siemianówki kwateruje oddział Wermachtu.
- Nie użycie broni w obronie przed napastnikami SS - GaIizien uratowało życie zakładnikom.
- Wyprowadzenie z piwnicy w czasie akcji Dziadka Jana Merskiego i rodziny syna Józefa.
- okoJiczności uratowania braciZawadów Edwarda i Henryka w przysiółku Za groblq.
_ Rozmowa z Gtuchem Jasiem Bednarskim koło kap|iczki żołnierzy SS _ Ga|izien i nie podpa|enie

żadnego budynku na terenie ZagrobIi.
_ Zatrzymanie się oficera Wermachtu koło karczmy i rozkaz zwinięcia akcji SS _ Galizien'
_ Uratowanie rodziny Józefa Bednarskiego i sqsiadów z dziećmi.
_ Szczęś|iwe przejście przez wioski ukraińskie oddziału AK z Siemianówki na drodze do Starego Siota

i powrót uczestników.

Narzędziami Bożej opatrzności zostaIi:
- KaroIina HeiIer swojq troskq i inicjatywq sprowadzenia do Siemianówki oddziału Wermachtu.
- ślqzak spod K|uczborka Hans Faber vel Fabera oficer Wermachtu swojq postawq i inicjatywq ratuje

wieś w krytycznych momentach.
- Wotyniak Bo|esław Bzowski gdy ostrzegał przed ślepq zemstq W rozpaczy, szukaniem ratunku w



piwnicach w czasie napadu i przygotował Bo|esława Bednarskiego do Starego Sioła.
- Bo|esław Bednarski gdy uratował rodaków z Siemianówki w Starym Sio|e z niewo|i sowieckiej: Jana
Bednarskiego,,Hopka,,, Stanisława Wojtowicza ,,Bogacza,,, Józefa Bezrqka ,,Rolaka,,, Marcina
J ed noroga,,Sra czkę,, i Józefa Wojtowicza,, Poga na,,.
_ MariirSzachnowskal' z Dzikich w modIitwie róiańca świętego.

Ponury obraz kainowej zbrodni w Siemianówce i oko|icy zakodowany w naszej pamięci staje
się czytelny w świetle Bożej opatrzności. TotaIne zbrodnie Iudobójstwa p|anowaty i reaIizowały partie

komunistyczne ifaszystowskie, rosyjska niemiecka i ukraińska. Narody pętane przez ideologie i partie
sa ofiarami zorganizowanego kłamstwa. Szlachetne i ofiarne jednostki narzędziem Bożej
opatrzności, nadziejq solidarnego odt.odzenia. W rodzinnej wsi żyje jeszcze stara grusza, stoi
uratowany kościół,dom i przypomina znaki, narzędzia Bożej opatrzności oraz orędownictwo Matki
Boskiej i naszej Pani czczonej w obrazach siemianowskich w Doboszowicach i w Siemianówce.

Wrocław Roku Pańskiego 2oL7 Bolesław Bednarski.
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Qbraz Matki BoskieJ Siemianowskiei
znaiduiącY stęw kościele św Mikołaia
w Doboszowlcach po ewakuacii na
Dolnv śląskw 794ó r.

Kopla obrazu przekazana 23.o7.2o7ó r
do odbudowanego koścloła św. Marcina
w Slemlanówce

Foto Henryk Tuła. opracowanie graficzne Katarzyna Tuła. Zdjęcie pod kuźnią Marcina

Szachnowskiego przekaza| Bronisław Szachnowski mieszkajqcy w Siemianówce.


