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Uciekajcie, bo waszą wioskę teraz będą atakować
Raz w nocy budzą nas, bo napadli na dwór. A do dworu tak w prostej linii było półtora
kilometra. Strzelanina była taka, aby szumiało. Ja uciekłam. Już zboża były duże,
pamiętam, ja uciekłam w pole, położyłam się pod miedzą, a kule tak aby tiuuu!, tiuuu!,
słychać jak leciały. Napadali na całe wsie, już całe wsie ginęły. W czerwcu to coraz to
gorzej. Sąsiad przyszedł i mówi do ojca: „Stach, ja wam mówię, uciekajcie, bo waszą
wioskę teraz będą atakować.” To mnie ojciec wysłał w jedną stronę, a sam poszedł w
drugą, powiadomić wszystkich. I każdy jak uważa - czy ucieka, czy zostaje. I właśnie
ostrzegali ci Ukraińcy. To kto się posłuchał, co mógł to załadował i uciekł. Ludzie
pouciekały, to w zboża, to tu, pochowały się, dużo uciekło. Ojciec poszedł też do
dziadków, do ojca swego i mówi, że uciekamy, bo w nocy właśnie będą palić naszą
wioskę. A dziadek na to: „Oj tam, ludzie tylko tak aby was straszą i straszą. Jutro
zbierę miód i przyjedziesz jutro, to pojedziemy.” A w nocy paliły i żywcem spaliły
dziadków w mieszkaniu. Kto uciekł wtenczas, to uciekł. Dużo się pochowało, na wsi
nie  zamordowali  nikogo,  bo  wszystko  pouciekało  w  zboża,  w  las...  Niektórzy
pozbierali się i wyjechali do Łucka. I właśnie ich zaatakowali na drodze blisko Łucka
już, zawrócili ich do Styru i tam wymordowali. Kto był taki zorientowany od razu, to
skoczył z wozu i w zboża. Jednej młodej dziewczynie odstrzelili piętę jak uciekała.
Uciekła blisko szosy i  podobno jakiś  Ukrainiec ją  zabrał  i  przywiózł  do szpitala.
Myśmy jechali oboje z ojcem, to wtenczas była niedziela. Wóz za wozem jechał, bo
już każdy był widocznie ostrzeżony.
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