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Вопрос: Здравствуйте. 

Ответ:  Добрий день. Здрастуйте. 

Вопрос: Значит, я хочу с Вами поговорить о том, что Вы видели, что Вы испытали  во время 
войны, когда здесь были немцы, когда была оккупация. Но, прежде чем мы начнем говорить о тех 
делах, которые  Вы знаете или видели, я хотел бы, что бы Вы назвали себя, фамилию, имя, отчество, 
год рождения и место рождения, где Вы жили. 

Ответ:  Сейчас?  

Вопрос: Да, говорите, пожалуйста. 

Ответ:  Границька Ольга Максимівна. Тридцять другого року. Тисяча девятьсот тридцять 
другого року. І народилася у селі Плугове. 

 Вопрос: И где Вы были во время войны? 

Ответ:  В селі, вдома у мами. 

Вопрос: Ага. Вы видели сами, когда немцы заходили сюда. 

Ответ:  Ну, видела. 

Вопрос: Вот расскажите, пожалуйста, что  Вы видели тогда, и что происходило потом с 
местным населением и  с евреями особенно. 

Ответ:  Забирали, забирали як пришли німці, молодих забирали до Німеччини, а євреїв 
забирали, били їх. Страшно було. 

Не знаю як почати, з якого… Такий був, село Славна. Там був такий тоже, фамілія, Тєслер у нього 
фамілія була, чоловік. І жінка була і мав сина одного. Їх забрали німці, всіх позабирали. Котрі були 
євреї – всіх позабирали. Такий приказ, чи не знаю, що то було. Бо що, я не інтересувалася. Но знаю 
забирали: його забрали, вже там забрали. Я ще не бачила, як що там робили, но він вискок звідти, 
втік, жінку забили і сина, а він лишився живий, прийшов. Вночі вибіг, шов, ховався і прийшов в ліс. 
А там в лісі були люди, доми, було два дома. Там жили люди. Він мав таку жінку, вона мала 
чоловіка. Він зайшов до неї, і вона його сховала. Прийшла до ліса, викопала таку яму. І він там жив, 
літо було.  І к зимі вигодувала його.    

Вночі носила йому їсти, як німці не виділи. Щоб  і сліду не було, то зимой, як курило і сніги були, то 
вона  ходила і носила йому, бо вдень не можна було. Що б її злапали і забили. І його і її. І він, бідний 
себе  вигодовував. І  прийшов до нас, до мами прийшов. Прийшли німці з фронту. Приїхали 
машинами. Весь дім зайняли. І полягали спати.  Помилися, поразбиралися і полягали. А мали собі 
конвой, приходив і пильнував їх. Мав автомата і ходив за хатой. А той бідний чоловік знав мою 
маму, мого батька (мій батько помер в сороковому році, то вже не було батька). Ми близько під 
лісом жили. Літо було,тепло. Може, то був травень,така пора. Він зліз, такий спухлий: ноги, ліце. 
Страшний був! А ми стояли з мамою, і він прийшов. Мама поставила курам їсти, така каструлька 
була. І він їсть руками двома! Мама пізнала його. Мама каже: «Чоловіче, бери ту каструльку і йди, бо 
зараз і тебе заб’ють і мене!» І він взяв ту каструльку і поніс до ліса, і там з’їв. Тоді вже не приходив 
більше. Не знаю, де він тоді подівся.  Навєрно, там зайшов до свого схрону в лісі, так безпечніше 
було. І таке було…..що не можу таке оповідати навіть….Не можу сказати, чи то був 41 чи 42 рік, но 
німці з фронту прийшли. То весна була, десь травень. 
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Вопрос: Немцы пришли с фронта, это они отступали? 

Ответ: Там,десь у східних областях були. Там ще фронти йшли. А тут їх повно було! І держава, і 
сільрада – все було німецьке! Вони командували! А там фронт шов. Потому вже здавались [ph}  і 
назад. То як йшли назад, тоді вже забирали всіх! І був такий Шая, тоже єврей. Він мав свій магазин, 
млина мав. Туда все село ходило, кому близько було. Такі знайомі вони були люди. Ходили, він нам 
молов на хліб, свиням молов. Мама, як мала свинів, брала зерно, на фіру, на коней  поскидали і 
везли. І він нам молов. Мама мене все посилала за дріжджами на хліб, щось  купити треба було, солі, 
то я все йшла до них. Жінка продавала, і він продавав. Їх тоже забрали, но я не не виділа, коли вони 
їх брали.  

Тепер друга хата була так недалеко, може, метрів 50. Другі люди там жили. Вони забрали їх, німці. А 
ту жінку взяли такі, українські. Каже «Дід, може, ми ще вернемось». То все лишили в хаті. І дім   
лишили. І млин так мали. Тепер там є кусок, вже люди тримають. Так річка була і млин стояв. І 
забрали їх, тоже забрали. Там побили близько, в селі. Но я не виділа їх. 

Я що бачила… Наша сусідка, німці взяли її варити їсти, так забрал конвой і повели. Кажуть: «Ти 
молода, ходи вари!» І вона пішла. І каже до моєї мами: « Тьотю, ходіть подивитесь, що там робиться! 
Ви ще не віділи такого». І мама йде. Взяла щось їсти, хліба. Каже: «Може, там хтось знайомі будуть 
люди». І мама моя так іде до рогу, а я за мамой побігла. Вже дивлюсь – повно є, копають такий рів. 
Такий ширший був,як дім.   Такі кладкі були, вже було накладено людей там! А друга така, як канава 
– копали знов. Я не знаю, що  то за люди. Вони тут капісок [ph} робили. Їх позабирали, і вони копали 
ті рови….Приходе машина, така крита. Німці позлітали з тої машини. І зганяють людей. Я так 
дивлюся: вийшли такі молоді, зібрані двоє, і мали хлопчика чи дівчинку….файна така дитина. 
Поразбиралися: з того боку  чоловік, з того боку жінка, і та дитина поразбиралися. І вони зайшли на 
кладку: він з тої сторони, вона – з тої. А ту дитину в середину! То я на свої очі виділа.  І вони з 
автомату: «Тррррр!» Більше їх наклали, так побили! Вони попадали, крик! Кров зачала бризгати, і 
там ще вони кричали і стогнали. Мама каже: «Ходи!» Я наробила крику, бо мліла, не могла на то 
дивитись…. І ми так другим боком вийшли вже. А їх там ще багато витягали з машин. Вони самі 
сходили. Вони наказали псарів, псярі такі були. Вони всі з автоматами. Німці були з такими 
плащами, такі накривані. А тут була така шапка: така голова, смерть була на тій шапці….Ой….І 
побили їх там. То там оті ями копали, такі великі. І кладок там було багато. Тоді ще якийсь 
німець…то не знаю,хто то був,але говорив по-українські їм. То сказав: «Бери відро!» То вони там 
мали щось таке, як мука. То вони вже, як їх побили, то тоді посипали…як зачало кипіти, то до гори 
аж кров бризкала. Ми так перейшли коло тих ям, і мама пішла додому. А ще стріли машину, бо то 
більше їх привезли. Ще одну копали, вона порожня була.  Така довга, метрів 50 мала, і така широка, 
що ті дерев’яні доски були положені, може чотири. Я так не могла рахувати, бо то   як зірнула на те, 
що там те тіло, діти…батько та матір…Вони так попадали, і та дитина ще плакала….з автомату їх 
постріляли. 

А той Кєслер як поїхав,вже не знаю,як він….Вже руські наступали. Фронт страшний був! Німці 
пішли…А він попав якось заграницю, до Америки. Писав  той жінці. Вже немає той жінки і того 
чоловіка, вони повмирали вже. А він написав до неї лист, дав їй дім, той, що він мав в селі. Дім з 
цегли був. Розібрали той дім, перевезли до Золочева і поставили собі дім. Щось там ще посилав їй. 
Ну, не знаю, чи він там ще живий. І з котрого він року, я тоже не знаю, но старший вже був, не такий 
молодий.  

Вопрос: Вы сказали, это было, когда немцы шли назад. Это они отступали? Когда это было? 
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Ответ: Як фронт шов, то вони ще там впереді були на східних областях. То ще тоді було, як Кєслера 
вбивали, як він утік. 

Вопрос: Это начало было войны или конец? 

Ответ: Десь 1941 рік, бо в 1942 німці вже відступали. В липні почали з Плугова виходити. О, то тут 
страшне було! Ми згоріли, нам ще й дім попалили. Ми згоріли…багато…не мій дім…то було так 
близько. Їхали  літаки, то так палили, то не було нічого видко! Нічого не було видко як отступали 
вже німці і руські підходили. Так били, що ми нічого….в ямку позалізали. Мали такий як схрон, як 
дім в землі викопали і ми там позалазили. Багато нас, людей, було! А так горіли дома, все горіло! 
Худоба вся була виведена, хто мав шо,до саду, бо літо було. 

Вопрос: А чего все горело? 

Ответ: Полили чимось , фосфором чи що. Літаки такі летіли – бомбовози. Відганяли німців. А той 
реактивний летів, а тоді дали сигнал, то они як зачали бомбити, то земля горіла! Воду добули, як 
кидали бомби! Така була черешня , як той стол, груша…Як зачали там…одна за другою летіла! Ми 
виділи, бо ми так дальше стояли. Одна за другою летіла! Аж вода сюда була! Все поразкидали! 

Вопрос: Так горело от самолетов, от бомбежки? 

Ответ: Так, от бомбежки. 

Вопрос: А немцы, Вы говорите, когда уходили, палили. 

Ответ: А німці тікали – вони так само все палили. Йшов, як йому щось не сподобалось –запалив 
тим…щось вони мали таке. І горіло то все! Щось таке мали, що , як потиснув, то все горіло. І 
били…коней постріляли. Корову забрали….Вони мали кухню, солдати їсти хотіли. Беруть, все 
забирають на машини. Прийшли солдати, на машини поскидали. Наша корова ще жива була, но 
поранена:  кров тече, роги повідбивало. Але доїлася ще! Мама пішла, говорить: «То моя корова!» 
Німець хотів маму застрелити. А я за мамой ззаду іду, плачу. А другий – не знаю, чи то був німець, 
чи то…, бо тут були всякі, чи то був поляк – відпхнув того з автоматом. Багнетом відбив від корови 
шнурок, бо вона на шиї була завязана, і сказав: «Век [ph}, матко!» Й мама корову забрала і пішли. Та 
ми здали ту корову, бо вона слаба була. Трішки потримали. Тоді сільрада забирала на м’ясо. І вони 
забрали. Щось дали пару копійок…. 

Вопрос: Вы рассказывали об убийстве евреев. Их ведь как-то собирали? Кто собирал? Как? 

Ответ: Забирали німці. Прийшов до хати з псами. Із дому його забрали і все! 

Вопрос: Вы это видели? 

Ответ: Так. «Пішли з нами!»- сказали, « Не треба тобі нічого брати!» 

Вопрос:И так выводили из дома? 

Ответ: Так. 

Вопрос: И куда их выводили? 

Ответ: Забрали на машину і повезли. 

Вопрос: Вот та крытая машина, о которой Вы говорили? 
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Ответ: Та, що я виділа там, де їх вбивали, то якась друга машина. То на ній привозили з інших сел 
звідкись. То я тих не знала людей. А тут вони мали машину, і позабирали тих, шо Шая був. Машина 
приїхала, німці кажуть: «Пішли з нами!» Кажуть: «Де нас берете?» Вони розуміли, мали переводчика 
німці. Ті євреї мали свою мову, молилися по-своєму, мали збори в Золочові. Але вони все розуміли 
по-українські, бо вони тут породилися! Вони тут мали магазин, то всі до них ходили. То вони по-
українські всі говорили! 

Вопрос: Кроме этого Шаи, еще других евреев забирали? Видели? 

Ответ: Нет. 

Вопрос: Но Вы не видели, как их убивали в этот день? 

Ответ:Ні. Я навіть не виділа, де вони були. Де їх завезли? Куди їх забрали? Посадили в 
машину…Лишили все, що мали! Нічого не брали, тільки те,що на них було! 

Вопрос: А расстрел Вы видели не в тот день? 

Ответ: Ні, то було пізніше. Їх, тих, більше позабирали. От тоді вже там…то був колись.. там, де 
німці, ті ями були… то був фільварок. Колись там пан жив. Він мав багато поля, робітників. Перед 
войной він все позабирав собі, сім’ю свою, і кудись виїхав. Чи до Америки, чи кудись – я не знаю. 
Його фамілія була Листовський.    

Вопрос: А что в фольварке, в имении было? 

Ответ: Як німці прийшли, то всі дома, що там у фільварку були, зайняли. Там був штаб, ще 
щось…передавали вони щось до фронту. Одні виїзжали на фронт, одні приїзжали. Там, на фільварку, 
вони позбирали євреїв.Чи то були плуговські, чи чужі – я вже не знаю. Дуже багато їх там було. Всі 
чоловіки, жінок не було. Вони копали пісок, а німці машинами десь возили. Така колейка була, на 
машини висипали. І с псами їх гнали. Туди йшли, робили, лопатами копали. А тоді…гнали їх, там 
річка є на долині, нижче села. І вони йшли до річки. А потім скомандували, щоб вони попадали на 
руки і на ноги. І тоді всі йшли руками і ногами до річки пити воду. А ми виходили, там такий був 
пам’ятник, Святий Ян називали. А ми, діти, виходили, бо мами знали, заворачували хліба чи ще щось 
у папір чи якусь шмотку. А ми підходили до води і кидали то. Як німці не виділи, то він там собі з’їв. 
А як виділи, то і я могла дістати, і його вибили. Били рапою,то така ручка коротенька була. 

Вопрос: Это Вы рассказываете, как их гнали пешком из села или из фольварка? 

Ответ:Із фільварку їх гнали на роботу.  Вони поробили. Цілий день робили. Потім їх гнали додолу. 
Ми вибігали, багато нас, дітей було. Мама каже: «Візьми щось їсти, там люди!» І багато дітей, що 
хто мав – виносили. Ми підбігали до річки, кидали в воду. Німці сварились на нас, ганяли, прийшов з 
псом і гоняв нас. Але не били. А ми кидали в воду, і котрий видів там, то їв. А потім їх знову на 
фільварок, і там вони ночували. 

Вопрос: Вы говорите, что они пили на четвереньках. Это немцы издевались над ними? 

Ответ: Так. Вони так пили воду, як корова –язиком. Руками не можна було! Підходили всі, бо річка 
широка була, довга. І хлепали воду язиком. 

Вопрос: А что потом с ними случилось? 

Ответ: Я не знаю. Я тільки ото виділа. Мені ще довго то снилося! Що я виділа тих людей, ту дитину, 
що плакала…Той плач я чула у сні, я не могла спати навіть! Та багато там побили.  Та 
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дитина…втулили, може, вона жива там була. Може, вона ще жива впала. Батьків побили, кров по них 
побігла, вони повалилися з той кладки. Тоді посипали їх. Сказав, взять відро, Таке щось біле насипав 
з мішка повне відро, і посипав. То все кипіло, аж бризкала до гори кров!  

Вопрос: А кто стрелял? 

Ответ: Німці. 

Вопрос: А охрана была? 

Ответ: Багато було с псами. Такі великі псярки були,довгі. Такі намордники мали. 

Вопрос: А кто эти люди были в охране? 

Ответ: Німецька форма на них була. В таких плащ-палатках були, автомат під плащем. 

Вопрос: Кто были те люди, что засыпали ямы белым порошком? 

Ответ: Вони брали тих євреїв, що ще ходили, казали їм взяти та посипати. 

Вопрос: Сами евреи посыпали? 

Ответ: Так. 

Вопрос: А что было с теми, которые посыпали? 

Ответ: Я не скажу, бо я вже не виділа. Як ми пішли, то я вже не знаю, що з ними було. Там такі ями 
повні були і ще гойдались. Ми ще йшли, вони ще стріляли. І вночі не раз стріл було чути. 

Вопрос: Это много времени длилось? 

Ответ: Но то за один день не було! Вони привозили, збирали по селах. Вони збирали по селах, десь 
там, десь там – машина поїхала і забрала. І били їх. То за один день не було! 

Вопрос: Но Вы видели только один день, больше не ходили? 

Ответ: Більше не ходила. Я ще дуже боялась, дуже боялась. Оті сусіди…То сусіди наші були! Ми 
мололи ходили, вони до нас ходили, яйця брали не раз у нас, картоплі. Вони города не мали. Мали 
млина свого, магазин. Він нам молов – ми дали мішок картоплі. Нам змолов – ми дали щось, що 
погодилися там. Вони все мали в магазині, той Шая. Не знаю, хто йому привозив, звідки. Він не 
сказував. Але він все мав в магазині. Колись казали «склеп», а тепер «магазин». 

Вопрос: Когда их привезли убивать, Вы говорили, там ямы были. Кто их копал? 

Ответ: Вони самі копали. 

Вопрос: Вы видели? 

Ответ: Так, самі копали. Та яма, що була, то в ній уже було людей набито. Вже аж бризкала 
кров…все було…А там другі знов копали ще яму, другу яму копали! Самі євреї копали на себе. Вони 
казали, як ми до води прийшли (вони по-українські до нас казали): «Діти, ми ваша заграда, якщо нас 
не буде, то вам се буде». 

Вопрос: Это Вы слышали? 
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Ответ: Так! То до нас вони казали, як до води пити приходили: «Діти, ми ваша заграда, ми ваша 
охорона. А як вже нас не буде, то з  вас се будуть робити ». Так сказали нам. 

Вопрос: Вы на каком расстоянии видели тот расстрел? 

Ответ: Не дуже далеко, може, 50 метрів навіть не було. Німці відганяли, вони не хотіли, щоб люди 
йшли дивитися. Кричуть, як близько підходимо. А нащо близько? Я не могла здалеку дивитись…на 
ту трагедію. Бо то трагедія! То не було на що дивитися. Мама моя ще як шла, то казали: «Куда з 
дитиною?»  То є страшне! Люди ті…може і наші були. Може, і Кєслер був би, якби не втік. Добре, 
що то вдалося йому, що Бог його так охоронив. 

Вопрос: А перед тем, как убивать, их раздевали? 

Ответ: Роздівали. Більше їх було, як заходили на ті кладки. Но я замітила тих двоє. Тих двоє, бо та 
дитина йшла до них. Їх розділи, поскидали весь одяг. Як народились, так і пішли на ту кладку, без 
одяга. А той одяг все на боці лишився. 

Вопрос: А что потом с одеждой делали? 

Ответ: Не знаю. Я не виділа вже то. Я дуже….Вони як побили вже тих людей…там ще була 

кладка, ще…може, читири, може п’ять тих кладків. Но я ту замітила. Мама так стояла впереді. Мама 
мала щось їсти, бо, каже, може будуть…Ми не подумали, що тут таке буде! Ми думали, що вони їх 
привезуть, може, дамо їсти. Мама щось мала в кульочку, якесь їдло. Каже: «Може, якісь знакомі 
будуть, то я їм дам, нехай їдять, бо німці не дали!» 

Вопрос: Это тогда мама с едой туда пошла? 

Ответ: Так. Туди ми пішли. Я ще настрашилася – вони з автоматами. Кажу: «Мама, ходім, бо нас ще 
поб’ють». Німці кричали, сварилися на нас, що ми прийшли. Мама назад, навернулася, бо то страшне 
на то дивитися. Собаки були. Багато їх було. І як гнали тих, що на піску працювали, то їх тоже 
…німці з переду були, збоку,ззаду. І з псами. Такі великі пси, чорні, сиві. 

Вопрос: Вы рассказали, как немцы издевались над работающими евреями, заставляя их пить воду на 
четвереньках. А когда привезли людей на расстрел, там были случаи издевательств? 

Ответ: Я не виділа. Яке то вже може бути….як їх вже привезли на кладку, то вже гірше не може 
бути! 

Вопрос: Среди евреев много было мужчин? 

Ответ: Досить багато. Повна машина. Як привезла машина, буда така крита, то ті повиходили – зразу 
на кладку, там ті ще на кладку…Але збачила тих, бо я щось так замітила їх, знаєте. Дитина вийшла, 
розділася. Звідси мама стала, звідси – батько, і його всередину взяли. А німці стали с того боку і з 
автомата їх….Нас відігнали німці,  ми на бок пішли… Тоді посипали їх…Ми так далі відійшли 
дивитися. Вже сказав посипати їх. Це вже вони попадали і все. 

Вопрос: А кладка одна была? 

Ответ: Ні, не одна, більше було. Ну то довга яма була, може, 30 метрів. На тім місці колись колгосп 
був, ферма там на тім місці. Засипали землею все. То як трактор їхав, кажуть, ще гойдало. 

Вопрос: Сколько на кладку людей заходило? 
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Ответ: Я не могла рахувати: там сходили одні, там сходили другі. І він тоді з автомата їх бив, німець. 

Вопрос: Сразу по всем? 

Ответ: Я не скажу, як то йшло. Та він всіх разом забивав їх. Я бачила тих, що були. Вони так близько 
були, недалеко від мене. Може, метрів 30 було. Тут такий сад був панський, там річка текла. До 
тепер є та річка. Ми так стояли і виділи то все.  

Вопрос: Может, еще что-то вспомните. 

Ответ: Більше нічого. Знаєте, скількі то мені років було? Я ще боялась дуже німців. Моя мама мала 
сусідку,а її чоловік був зі Львова. Мама зарубала кур чи гуску, взяла м’ясо, молока, сиру в сумку і 
поїхала до тої коліжанки. Сіла мама на поїзд і поїхала. Вона мамі дала матерію: «Маєш дочку, щось 
їй пошиєш». А моя тьотя була кравчиня  і пошила мені таку сукнинку. Була неділя, я себе вбрала. 
Тьотя подарувала мені кульчики. Проколола мені вуха і заложила так сразу. Я потерпіла, вона 
заложила мені. Я думаю: піду до церкви вже. Йшли діти. Мама каже: «Підеш і ти». А німці якраз з 
фронту приїхали, їх не було до того. Машини заїзжають… Я вже збираюсь йти до церкви. Зайшов до 
мене якийсь німець. Як мене злапа за вуха догори, аж попідривав мені! Кров потекла. Плаття було 
таке біленьке, з квіточками. Вже кров покапала з того вуха, з того. Мама пойшла до якогось 
старшого, пожалувалась. Він потому  привів лікаря, той мені позмащував вуха, дав укол. То я вже до 
церкви не йшла. 

Вопрос: А чего он схватил Вас за ухо? 

Ответ: Я не знаю, шо то йому було! Я розкричалася на всю хату! 

Вопрос: У Вас в ушах сережки? И что он сделал? 

 Ответ: Серьожкі, так. Отако підніс за ті серьожкі догори і попідривав мені! 

Вопрос: Оторвал их? 

Ответ: Ні, але підірвав їх. Серьожки в ухах. Но так підірвав мені, і кров з уха капала…по тім 
платтячку. І мама тоді пійшла до старшого і каже: «Що ж ви робите?! Хіба так люди роблять?» І 
потому забрали того солдата, і вже його більше не було. 

Сильно були люті! Як приїхали з фронту, набрали курей, десь там в східних областях. Набрали 
курей, в машинах мали. І живі, і подушені вже були. А треба було скубти!  Прийшли до мами, 
накрутили зі студню води, набрали ведер у нас. Маму вигнали з хати, бо повно наклали автоматів, 
гранат. Нанесли туди матрасів і лягали спати. Мама винесла перину, дві подушки. Ми мали подвал і 
ночували там! А німці - в хаті. То вони мали такий приказ: два чи три дні вони відпочивали від 
фронту. Потому ті приїжджали, а ті від’їжджали. Тут такі ями в саду викопали – танки заїжджали! 
Такі машини з будами криті, матраси там мали, їдло якесь. Ї кухня така була, варили собі. Ті 
постояли день-два – і поїхали. Другі приїхали. І так було. Поки їх вже руські не погнали. Вони були 
там за тим лісом. Понагнали їх там. Там страшне було! Понабивано було, страшне! Я не могла іти 
навіть! Закопувати ходили в полі і руських, і німців. Мама мала пшеницю в полі, жито.  Вже німці 
пішли, руські прийшли. То кажуть: «Повичистуйте поле, бо повно побитого війська є».  То мама 
викопувала яму. Мама мала такий дручок, з ліса вирубала. І ми з мамою закопували солдатів! І 
руські були, і німці були. Тягнули їх…ой, Боже ж мій… 

Вопрос: Вот тех евреев расстреляли. А были  в селе такие, кто скрылся, запрятался? 

Ответ: Я не знаю. 
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Вопрос: Об одном Вы рассказали. 

Ответ: Ну так, більше не знаю. Їх там побили в тих ямах. Там повно людей було. То їх вони звозили 
ще, бо то багато було! То не тільки з Плугова були євреї. Вони тут діти мали, все. Той Шая мав три 
дочки і два сини., і їх двоє було, і бабушка ще старенька. І всіх забрали!  

Вопрос: Больше про евреев ничего не знаете? 

Ответ: Ні.  

Вопрос: Спасибо. Тяжелые воспоминания. 

Ответ: Знаєте, я, як пригадаю, мені то перед очима є: я віжу, як то було, віжу тих людей. То є 
великий жах і страх і все. В нас в селі були молоді. Німці прийшли, позабирали до Німеччини. Навіть 
мій чолові був у Німеччині, сестра його була. Був з цього села чоловік солтисом (так, як голова села). 
Тоді казали «староста». То він прийшов: «Збирайся!». Взяли першу сестру мого чоловіка, за два-три 
дні й чоловіка забрали, а потім тата, маму і найменшого брата. І повезли на роботу! І робили три 
роки в Германії. Руські як прийшли,  освободіли.    

Вопрос: Спасибо Вам! 
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