8. Витвиця у період міжвоєнної Польщі
/1919 – 1939 р.р./
1. Місце Витвиці у системі
адміністративно-територіального поділу
Новостворена польська держава, що після поразки Західно-Української
народної республіки окупувала наші землі, офіційно називалася Польська
Республіка або Друга Річ Посполита (II Річ Посполита).
Період Другої Речі Посполитої на західноукраїнських землях тривав з
середини липня 1919 року по вересень 1939 року. У Витвиці він тривав з 25 травня
1919 року до 20 вересня 1939 року.
У побутовій свідомості та лексиці витвичан цей період і досі окреслюється
короткою формулою – “За Польщі”.
Адміністративно-територіальний поділ тієї держави був трьохрівневим.
Країна ділилася на воєводства, воєводства ділилися на повіти, повіти на гміни.
З українських земель колишнього австрійського коронного краю –
Королівства Галичини та Володимирії – були створені три воєводства: Львівське,
Тернопільське та Станіславівське. Витвиця ввійшла у Долинський повіт
Станіславівського воєводства.
Найнижчою адміністративно-територіальною ланкою були ґміни. До 1934
зберігався ще австрійський порядок, коли кожне село становило окрему ґміну. У
1934 році у II Речі Посполитій була проведена адміністративно-територіальна
реформа. У її рамках було здійснено новий поділ на сільські ґміни шляхом
об’єднання громад кількох сіл.
Зокрема, 1-го серпня 1934 року було утворено нову Витвицьку ґміну. До неї
увійшли громади сіл Витвиця, Кальна, Розточки, Станківці, Царківна, Слобода,
Липа, Лужки.
Як видно з цього переліку – витвицька ґміна часів II Речі Посполитої
повністю співпадає із Витвицькою об’єднаною територіальною громадою нашого
часу. Різниця хіба в тому, що поляки запровадили такий поділ на 15 році своєї нової
держави, а ми аж на 30-тому.
2. Нові порядки польської влади
Польська влада запровадила на загарбаних західноукраїнських землях
жорсткий владний режим. Він дуже відрізнявся від недавніх порядків австрійських,
а тим більше часів Західно-Української народної республіки.
Таким цей режим протримався аж до завершення польського панування. З
іншого боку, він увійшов в історію як час масових виступів українців проти чужої
влади. Це й не дивно. У пам’яті українців яскравою згадкою залишався період хоч

і короткочасної, але власної держави. І цей спомин уже ніщо не могло витравити.
Жорсткі дискримінаційні заходи польської держави до українства в тій чи
іншій мірі проявилися і у Витвиці.
Насамперед нова влада почала переслідувати
учасників недавньої
українсько-польської війни. В одному з попередніх розділів уже розповідалося про
трагічну долю Титуса – сільського війта часів тієї першої незалежності та його зятя
Василя Волковецького – учасника збройної боротьби з поляками. Репресіям,
різним утискам, попереджувальним арештам влада піддавала й інших активістів
громадського життя.
Нова влада взялася також систематично цькувати отця Миколу Дерлицю. Її
не зупиняло навіть те, що діяв Договір між Папою Римським і Польською
державою, який гарантував вільну діяльність Української греко-католицької
церкви.
Для того щоб тримати селян у страху та покорі у Витвиці було збудовано
тюрму. Її називали “арешт”. Туди мали саджати за дрібні провини, крадіжки,
самовільну порубку лісу тощо. Однак, за надуманими причинами, особливо перед
великими національними святами, до арешту не раз на день-два кидали
проукраїнських активістів.
Приміщення “тюрми-арешту” було за теперішнім будинком “Карпати”.
Відбували там покарання не лише люди з Витвиці, але і з навколишніх сіл.
З цією ж метою – тримати у покорі витвичан – польська влада розташувала у
селі також постійне відділення поліції. Воно називався “постерунок”. Там
служили 2-3 поліцаї. Поліцаї були виключно етнічними поляками, як правило з
корінної Польщі.
У 30-х роках начальником польської поліції у Витвиці був Новацький. Він
із сім'єю жив у селі, його діти вчилися у місцевій школі. Збереглися прізвища ще
кількох поліцаїв витвицького постерунку – Мацєвич, Потшеба, Домбровський.
Представники польської державної адміністрації – поліцаї, учителі, лісничі,
а також селяни, що перейшла на польську національність – жили і поводилися як
привілейована каста. Для них все мало бути окремо, по-особливому.
Наприклад, релігію в школі викладав греко-католицький священник
Витвицької парафії. Однак, вони вважали, що то нижче їхнього гонору, аби їхні
діти учили релігію так як витвичани. Це при тому що і ті й ті були католиками, а
догматика греко-католицької і римо-католицької церкви не відрізняються. Тож для
дітей Новацького, директора школи Лясека, інших поліцаїв та учителів спеціально
приїжджав із Болехова польський /римо-католицький/ ксьондз.
У 30-тих роках влада навіть задумала побудувати у Витвиці для них костел.
Звичайно, він мав бути у центрі. Єдиним варіантом для цього було поле на місці,
де тепер пошта та магазин.

Поле належало пані Євгенії Сельській, вдові по Феліксу-Щасному, про якого
розказувалося раніше. За переказами – їй пропонували за це поле “дуже великі
гроші” Однак пані Сельська зайняла тверду і патріотичну позицію – вона не тільки
не згодилася вигідно його продати під костел, а й подарувала його нашій церкві
!!! От що значить любити Україну не лише до глибини душі, але й до глибини
кишені …
Сьогодні від постерунку польської поліції не залишилося жодних слідів.
Єдиним матеріалізованим спогадом про польський поліцейський гарнізон у
нашому селі є пам’ятник на могилі Софії Домбровської на сільському цвинтарі.
Могила Софії Домбровської.

Напис на пам’ятнику польською
мовою інформує, що Софія жила
4 роки. Померла 21 березня 1936
року. Залишила у серці родичів
нічим не затертий біль.

Софія була дочкою одного з польських поліцаїв – Домбровського.
Чотирирічною дівчинкою вона втопилася під час повені 1936-го року. Обставини
цієї події якось забулися… Однак, ще у дитячі роки /співавтора Мирослава/ мама
розказувала мені цю історію і показувала на цей пам’ятник, як зразок того до чого
доводить дитяча неслухняність.
Пам’ятник має вигляд фігури засмученої Діви Марії. Він розташований
недалеко від храму, по праву руку, у тому у місці, яке називають “під липами”.
Однак з різних причин в останні роки він похилився і дуже увійшов у землю.
Можливо, це пов’язано зі зрізанням кількох старих лип, що знаходилися поруч.
Колись ошатна декоративна металева загорожа сьогодні не тільки
поржавіла, але погнута і покручена в результаті падінь дерев. Було би добре, якби
сільська влада та церковна громада звернули увагу на нього. Сьогодні – це реальна
пам’ятка нашої історії.

На жаль, 20-30-ті роки були часами не лише національного гноблення
українців. Посилювалося гноблення й економічне, соціальне. Постійно зростало
число податків і повинностей. Це спричинювало ще більше зубожіння селян.
Часом нові податки або вимоги були дивними або й надуманими. Так, у 193638-му роках витвицькі селяни, які мали огорожу біля дороги, мусіли цю огорожу
білити вапном. Вапно ж було дороге. За невиконання тієї повинности штрафували.
У цілому, описуючи період Другої Речі Посполитої дослідники часто
називають режим, встановлений польською владою на наших землях, окупаційним.
Очевидно, це не зовсім правильно. Нова влада, звичайно, прийшла як окупаційна.
Її режим був особливо дискримінаційним по відношенню до національних
меншим, насамперед українців.
Разом з тим, у тій державі діяла демократична конституція, парламент,
функціонували політичні партії, у тому числі українські. Проводилися майже вільні
вибори до парламенту та органів місцевого самоврядування. Працювала система
судочинства, культурно-просвітницькі та спортивні організації, виходили газети
мовами народів, що населяли цю країну. Такого не буває в умовах класичної
окупації. Тому цей режим справедливіше називати лише напівокупаційним.
В усякому разі ця держава була незрівняно демократичніша порівняно з
радянською комуністичною владою на східній Україні, що була у складі
Радянського Союзу. Але все одно, це була – чужа держава…
3. Місцеве самоврядування. Витвицька гміна.
“Ґраці” – династія війтів та сільських голів
Говорячи про Витвицю часів II Речі Посполитої не можна оминути увагою
питання місцевого самоврядування, тобто роботу витвицької ґміни. Тим більше, що
перекази про її очільників – сільських війтів Ґраців – і досі, через 80 років, є
частиною витвицького фольклору та родинних історій.
Як було сказано на початку розділу, польська влада мала триступеневий
територіальний поділ – воєводства, повіти, ґміни. На чолі воєводства і повітів
стояли воєводи та повітові старости, які призначалися центральною владою.
Найнижчою ланкою була ґміна – самоврядна територіальною одиницею.
Органи управління ґміною ще з австрійських часів обиралися населенням на
більш-менш прозорих виборах. До 1934 року витвицька ґміна складалася тільки з
витвицької громади. Після реформи 1934 року до нашої ґміни ввійшли всі 8 сіл, які
лежать у басейні Лужанки. На чолі кожного з цих сіл, за стояли солтиси. У Витвиці
солтиса не було, бо вона була центром ґміни.
Органами влади у ґміні були ґмінна Рада та Управління /виконавчий орган/.
До Ради входили війт, підвійтовий /заступник війта/, солтиси та радні /депутати/.
До Управління входив війт, підвійтовий та солтиси. При цьому війт, підвійтовий та
солтиси не могли бути радними. Солтиси призначалися війтом та ґмінною радою.

На прямих безпосередніх виборах жителями села обиралися лише радні. А
вже вони обирали війта та підвійтового. Ключовою фігурою у системі
самоврядування був, звичайно, війт. Він одержував за свою роботу від держави
платню. Однак, ґмінна рада не була повністю вільною у виборі війта. Польський
сейм /парламент/ вніс у Закон про самоврядування дуже хитру статтю - війта мав
затвердити староста повіту !!! А староста, як уже сказано вище – призначався
урядом за погодженням з воєводою. То ж влада завжди могла не допустити до
керівництва громадою небажаного для себе кандидата.
Польські закони наділяли сільські ґміни незначними повноваженнями. Вони
стосувалися в першу чергу облаштування господарського життя громад. Зокрема
війт та “сільський уряд” керували спільним майном громади. До такого майна
відносилися громадський ліс, пасовиська, де-які будівлі та споруди. Ґміна стежила
за станом шляхів, кладок та мостів на території села, мала сприяти розвитку
торгівлі та промислів, культури та освіти.
Ґміна могла впливати на культурне і духовне життя, але контроль
здійснювала сама державна влада. Наприклад, поліція не раз забороняла або
зупиняла вистави у будинку “Просвіти”, але цього не міг зробити і ніколи не робив
війт.
Ну і, звичайно, ґміні не підлягала ні місцева поліція, ні директор школи.
Виглядає майже неймовірно, але весь цей час – від 1919 до 1939 року
витвицьку ґміну очолювали представники однієї сім’ї – батько і син Красівські –
Панкрат та Якуб.
Не зовсім звичне для села ім’я батька – Панкрат через гру звуків та взаємодію
польської та української мов /Панкрат – Панкраць – Краць – Ґраць/
трансформувалося в ім’я “Ґраць”. Саме під цим іменем /”Ґраці”, з наголосом на
другому складі/ до цих пір знають у Витвиці поважану і відому родину ҐрацівКрасівських. Ім’я сина – “Якуб” українською мало би звучати як “Яків”. Саме
“Яковичами” називають у Витвиці його дітей у наші часи. Однак сам війт увійшов
в історію під іменем “Якуб”.
Війтування Ґраців розпочалося після приходу нової польської влади.
Попереднього війта – Тита Якиміва /Титуса/, який очолював витвицьку ґміну у
часи першої української Незалежності поляки кинули до в’язниці. Після викупу з
тюрми він незабаром помер.
Достеменно не відомо чому вибір тодішніх радних випав на Панкрата
Красівського. Очевидно, він був авторитетною у селі людиною. Належав до
шанованої шляхетської родини Красівських з придомком Зух, що в перекладі
означає “Відважний”. Його господарство, як на витвицькі масштаби, було доволі
заможним.
Напевно, не останню роль відіграло й те, що у свій час – ще за Австрії, війтом
був його батько Василь /Базьо/. За переказами – він був неписьменний, але дуже

кмітливий. Цього унікального війта, який замість підпису ставив хрестик, тепло
згадував у своїх спогадах, як свого родича, наш великий земляк Зеновій
Красівський.
Війту Панкрату належить велика роль у будівництві школи 1924 року.
Сільські перекази стверджують, що без нього це не було би можливим.
Користуючись довірою влади на рівні повіту та воєводства, маючи добрий хист до
спілкування з людьми, йому вдалося переконати польських урядовців, що таки
треба виділити гроші на нове приміщення школи у Витвиці.
Обрані селянами радні обирали його війтом аж до 1928 року, а польський
повітовий староста – затверджував цю кандидатуру.
На виборах 1928 року війтом витвицької гміни було обрано сина Пакрата –
Якуба. І знову повітовий староста у Долині не заперечував проти такого вибору.
Така ситуація повторювалася ще на кількох виборах аж до 1939 року. Саме з
Якубом Витвиця дочекалася розпаду Другою Речі Посполитої та приходу перших
совітів.
Ґраці виявилися добрими керівниками місцевого самоврядування. Справи,
що належали до відання громади, велися пунктуально і належно. Настільки
належно, що завжди були люди, які були незадоволеними сільською владою,
наприклад доброю охороною громадських лісів від неконтрольованих вирубок,
громадськими роботами-шарварками по підтриманню у доброму стані доріг, мостів
тощо. Не без того, що відлуння цих невдоволень-нарікань часом можна почути і
нині.
Однак це була лише одна сторона медалі. Друга сторона – це взаємодія з
польською владою. Вона була складнішою. Посада війта була буфером між
державною владою і громадою. Вони мусіли лавірувати між цими двома силами.
Частина селян та й громадських активістів ототожнювали ґмінне
самоврядування із польською владою, дивилися на війта і ґміну як на носіїв цієї
влади, хоч насправді владні можливості ґміни були незначними.
Державна влада в особі повітового старости, поліції та всієї державної
машини хотіла аби війт на перше місце ставив інтереси польської держави і був їх
провідником. Але в такому разі він неминуче втратив би підтримку селян та
вибраних радних. Тож у більшості сіл обидві сторони – і громада, і влада,
залишалися незадоволені керівниками місцевого самоврядування і на другий
термін їх обирали рідко.
“Ґраці”, якось умудрялися справлятися з цією унікальною ситуацією – бути
прийнятними і для патріотичної української громади і для антиукраїнської
польської влади водночас. Напевне виручали природжені дипломатичні та
менеджерські задатки, здоровий селянський глузд, уміння йти на компроміси та
правильно визначати їх межу…

Як би там не було – впродовж 20 років перебування Витвиці у складі
Польської держави – обрані селянами радні незмінно вибирали війтами витвицької
ґміни “Граців” – батька Панкрата і його сина Якуба.
Війтуванням Якуба не закінчилася династія “Граців” як керівників сільського
самоврядування Витвиці. Через добрих півстолітя, уже за самостійної України, на
перших прямих виборах витвицького сільського голови селяни двічі обрали
лідером громади сина Якуба – Красівського Мар’яна Яковича. Його ще пам’ятають
усі дорослі витвичани. Він став четвертим витвицьким війтом з династії “Граців”Красівських.
Є щось символічне у тому, що ще один син Якуба-війта – Орест Якович
Красівський став відомим українським ученим, професором, доктором історичних
наук. Основний напрям його наукових досліджень – українсько-польські відносини
у 20-30-ті роки у Другій Речі Посполитій.
4. Будівництво окремого приміщення
школи. Школа як засіб полонізації витвичан.
У 1924-му році польською владою за державні кошти і з допомогою селян у
Витвиці було побудовано нове приміщення школи.
Це приміщення збереглося й донині. Воно розташоване на шкільному
містечку, майже зразу біля дороги, паралельно до неї. Донедавна, за радянських
часів, його називали “стара школа”.
Після будівництва сучасного приміщення /2008 р./ старою школою
називають також і шкільний будинок збудований за радянської влади. На жаль,
добротна споруда зараз стоїть покинута і непотрібна, але це тема іншої розмови.
До того часу більшість занять у школі проходили у Громадському будинку,
що був розташований там, де зараз торговий центр “Карпати”.
У 1924 році польський Сейм ухвалив закон про освіту, відомий як закон
Грабського, за прізвищем міністра освіти. [1]. Законом запроваджувалася
обов’язкова початкова освіта. Однак на відміну від теперішніх понять, початкова
освіта була семирічною. Всі діти віком від 7 до 14 років мали обов’язково
відвідувати школу.
Відповідно, зростала кількість класів. Всім школярам місця у Громадському
будинку вже не вистачало і діти училися у різних приміщеннях. Тож існувала
крайня необхідність в окремому шкільному будинку.
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[1] Матеріал із Вікіпедії. Запит “Освітня політика Другої Речі Посполитої”

Приміщення школи,
збудоване польською владою у 1924 році.

Така щедрість польської влади, звичайно, викликає здивування. Як це – “за
Польщі”, за державні гроші у Витвиці збудували школу ?!!
Але що було – то було. Зрештою, цей епізод говорить і про те, що між нашими
народами було не тільки багатовікове протистояння, але часом бувало й чимало
доброго…
Вище уже згадувалося, що велика заслуга у будівництві цього приміщення
належала тодішньою війту витвицької ґміни Красівському Панкрату.
Витвиця дуже виграла від несподіваної щедрості польської держави. Як на ті
часи – це було шикарне шкільне приміщення. Його поява була великим кроком
вперед у галузі освіти, важливом елементом формуванні феномену відомого під
брендом “культурна Витвиця”.
Свій, інший інтерес у будівництві витвицької школи мала польська влада.
Для неї у цьому була ще одна мета – шляхом освіти проводити полонізацію
витвичан.
Так, за часів Австрії, а тим більше за короткочасного існування ЗахідноУкраїнської народної республіки, викладання у витвицькій школі велося
українською мовою. Польська і німецька мова вивчалися лише як предмет.
Поляки швидко змінили шкільні порядки. Згаданим уже “законом
Грабського” національні школи перетворювалися на так звані “утраквістичні”,
тобто двомовні – українсько-польські. Однак двомовного там було дуже мало.
Україномовним був тільки перший клас.
Вже від другого класу починався перехід на польську мову викладання. З

другого по сьомий клас українська мова вивчалась тільки як предмет – по 2-3
години в тиждень, та й то під назвою “język ruski” /єнзик руський/. Назва
“українець” затушовувалася. Вже наприкінці 30-х років у підручниках, наприклад,
географії Польщі, коли мова йшла про населення, то писалось – “русини-українці”
/“rusini-ukraińcy”/.
Школа мала виховати з наших дітей як мінімум слухняних громадян
польської держави, а як максимум – її патріотів. Про це прямо було записано в
освітньому законі 1932 року: метою школи є “організація виховання і навчання
загалу на свідомих своїх обов’язків і творчих громадян Польської Республіки” [2].
Однак на заваді цьому стояла українська церква, “Просвіта”, домашнє виховання.
Вчителям-українцям не давали роботи в українських школах, звільняли з
праці чи переводили під приводом “для добра школи” в західні польські
воєводства, де жили самі поляки.
Так, наприклад, в Слободі Болехівській учителював Сенів Антін Іванович,
українець. Це був високопрофесійний учитель. Своєю шкільною працею та
громадською роботою він сприяв також піднесенню національної свідомості
селян. У 1936-му році його “для добра освіти” переведено працювати в корінну
Польщу, в Люблінське воєводство. Лише в 1939-му році, після розгрому Польщі
Німеччиною, Антін Сенів повернувся у рідні краї та учителював у селі Човгани.
Тож і у Витвицькій школі в 30-х роках працювали переважно поляки. Це
директор школи Лясек, його дружина Лясекова, спольщений німець Вернер,
вчителька Гелена Наконечна, жидівка Райфайзен з Болехова і тільки один вчительукраїнець – Гапко. Навіть цей короткий перелік тодішніх учителів, говорить про
те, що польська влада боялася участі учителів-українців у навчально-виховному
процесі на наших землях. Якщо такі десь і були – то за короткий час їх було
звільнено з роботи або, як Сеніва – переведено у корінну Польщу.
Нашому земляку, витвичанину Волковецькому Михайлові Степановичу, на
честь якого на приміщенні школи зараз є меморіальна дошка і який мав право
учителювати, місця для педагогічної роботи у рідній школі також “не знайшлося”.
Зі сказаного, звичайно, не випливає, що за Польщі у школі не було добрих,
професійних учителів. Однозначно, що були, вони добре знали свої предмети,
гарно володіли педагогікою. Але майже всі – хто з обов’язку, а більшість за
переконаннями проводили політику ополячення. Цьому були підпорядкований
весь внутрішній розпорядок, починаючи зі щоденного ранкового співу польського
гімну. Незалежно від предмету відбувалося постійне, всеохоплююче нав’язування
думки про величі польської держави і нації…
І лише окремі з тогочасних учителів мали відвагу поставити на перше місце
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загальнолюдські цінності і таким чином, по-своєму, протистояти такому
вихованню. До наших днів дійшов добрий спогад наших батьків, дідусів і бабусь
про учительку початкових класів на прізвище Райфайзен.
Райфайзенка, так на сільський манер називали її витвичани, була жидівкою.
Вона була родом з Болехові. До наших днів зберігся будинок у якому жила її сім’я
– це дім на повороті до вокзалу, його вікна дивляться вздовж дороги, що веде до
станції. Ця учителька виховувала наших дітей чесними, правдивими, учила
шанувати свою мову і церкву, віддавала їм усе тепло свого серця. Незважаючи на
те, що була жидівкою, щоранку проводила з дітьми свого класу молитву
українською мовою, хрестилася. Діти дуже любили її.
Життя цієї світлої людини обірвалося трагічно, як і всіх євреїв у наших краях.
Райфайзенка загинула в 1941-му році під час чергового розстрілу німцями
болехівських євреїв.
5. Примушування витвичан до
переходу на польську національність.
«Związek Strzelecki”
Як уже згадувалося, Витвиця виникла як поселення вільних людей – бояр і
дружинників ще староруського походження. Після переходу Галичини під владу
давньої польської держави вони перейшли на військову службу до польських
королів, за що були прирівняні до дрібної шляхти.
Пам’ять про колишнє шляхетство залишилася навіть після скасування
кріпосного права, коли всі громадяни стали особисто вільними. Тож більшість
витвичан справедливо вважала себе шляхтою, але шляхтою українською.
Польська влада намагалася використати давню пам’ять про шляхетське
походження більшості витвичан для перетягування їх на польську національність.
У свідомість людей запускалася підступна установка, яка прирівнювала поняття
“шляхта” і поняття “польське”. Влада, польські газети, що виходили у Галичині
твердили, що української шляхти не було і немає, а є лише польська. Отже, всі, хто
живе у Витвиці і вважає себе шляхтичем, є поляками, які забули свою мову і
церкву.
Активну участь у перетягуванні українців на польське брали начальник
поліції Новацький і директор школи Лясек. Вони всіляко агітували за це, обіцяючи
людям роботу, різні матеріальні блага.
При переписі населення такі селяни мали записуватися не українцями, а
поляками. Цього можна було досягти в тому разі, коли хтось із селян переписувався
з греко-католицького обряду на римо-католицький. Владою була розроблена і
активно пропагувалася спеціальна анкета для такого переходу. То ж на побутовому
рівні процес зміни конфесії та національності називався “підписати анкету”.
Однак, ця затія давала дуже скромні плоди. Лише дехто з селян дав себе

обдурити і підписав “анкету”, що змінює рідний греко-католицький обряд на римокатолицький і таким чином стає поляком. Витвичани з осудом і презирством
ставилися до тих, хто зраджував свій народ. Їх зневажливо називали “хрунями”.
Не хочеться в “Історії села” навіть згадувати імена тих, які легковажно, а
можливо, й несвідомо зрадили свою націю. Тим більше, що таких були лише
одиниці, а їхні нащадки сьогодні, переважно, є порядними і поважаними у селі
людьми.
З метою ополячення у Витвиці заснували осередок польської напіввійськової
організації «Związek Strzelecki» /Звьонзек стшелєцкі - Стрілецький Союз/. До неї
було залучено насамперед чоловіків з польських родин села, а також тих селян, які
хотіли вислужитися перед владою чи може навіть симпатизували полякам. У побуті
учасників цієї організації у Витвиці називали “щельцями”
Керівником “тельців” у селі був директор школи Лясек. Члени організації
збиралися на шкільному подвір’ї і проводили там військові вправи.
Для розширення роботи цього осередку та підняття його престижу у 1938
році польська влада почала спорудження стрілецького дому (domu strzeleckiego).
Будова затягнулася до 1939-го року, а польсько-німецька війна перешкодила
завершенню будівництва. Ця будова була закінчена після війни вже при
московсько-радянській окупаційній владі. Так польські державні гроші у такий
спосіб ще раз прислужилися Витвиці.
Цей сумнозвісний стрілецький дім мав бути опорним пунктом полонізації
села. Ще раніше, у 1937-ому році такий самий дім було побудовано в Розточках.
Його відкривали дуже урочисто за участю високих чиновників, поляків з Долини,
Болехова, Витвиці, інших міст і сіл.
6. Діяльність “Просвіти”
Центром українського культурно-освітнього життя села була читальня
“Просвіти”.
Як уже згадувалось, “Просвіта” була заснована на початку XX століття. Вона
містилася у громадському будинку, про який уже згадувалося вище.
Читальня успішно виховувала молодь в українському національнопатріотичному дусі. Тут відбувалися вистави, працював хоровий гурток, велась
протиалкогольна пропаганда.
У 30-х роках на зміну старшій генерації патріотів і просвітителів прийшла
нова когорта національно свідомих молодих людей, які взяли на свої плечі ношу
просвітницької роботи. До керма осередку прийшли
Витвицький Тарас
Степанович, /син Штефана Гаврилюкового/, Янишівський Василь Іванович /син
дяка Яника Янишівського/ Витвицький Павло Миколайович /Семківський/,
Янишівський Іван Григорович /пізніш – учитель музики і співів багатьох поколінь
витвичан/, Волковецький Михайло Степанович, учитель, який став легендою

сільської освіти.
Уся робота читальні була підпорядкована одному – піднесенню національної
свідомости молоді. Сільські аматори регулярно готували вистави та концерти.
Непорушним правилом була підготовка до великих національних і релігійних свят
нової вистави та концерту з оновленою програмою. Це були вистави у про
козаччину, про боротьбу Січових Стрільців, про штучний голод та звірства
російських окупантів – НКВД і комуністів на під радянській Україні.
На таких виставах часто сидів начальник місцевої поліції Новацький або
хтось із поліціянтів. Нераз бувало, що готова вистава заборонялася до показу.
Цікавою і захоплюючою формою роботи витвицьких просвітян була
організація походів молоді на гору Ключ та на Маківку. У часи першої світової
війни у боях біля цих вершин вкрили себе славою українські січові стрільці.
Географічна близькість цих визначних місць, особливо Ключа, який знаходиться
неподалік Козаківки, давала можливість через Царківну-Тисів здійснити такий
похід впродовж одного дня. Відомо також, що існує піший перехід Слободу на
Сколе-Тухлю, де розташована Маківка.
Така патріотична робота дуже не подобалася польським окупантам, і вони
всіляко шкодили роботі читальні і просвітян. Особливо помітним це стало перед
Другою світовою війною. Однак, Польська держава хотіла виглядати перед світом
демократичною, її законодавство формально давало можливості для легальної
роботи громадських організацій, просвітницьких та спортивних товариств. Тож
“Просвіта” використовувала ці особливості польських законів для своєї роботи.
Активну діяльність проводила “Просвіта” і під час виборів до Сейму.
Просвітяни агітували селян голосувати за українських кандидатів. Це давало добрі
наслідки. Під час виборів більшість витвичан голосували за українських послів.
7. Стан охорони здоров’я
Тяжка праця, непосильні податки, безземелля, погане харчування – все це
спричинювало масові захворювання та обумовлювало невисоку тривалість життя
витвичан.
Особливо небезпечним був туберкульоз чи, як тоді казали, “сухоти”.
Медицина для витвицьких селян була малодоступна.
Найближча медична допомога була у Болехові. Там працювали компетентні,
як на той час, лікарі. Вдячна народна пам’ять витвичан і через 70 років зберегла
імена де-яких з них, які відзначалися не лише фаховістю, але й людяністю. Зокрема,
це – українець Гарасимів та жид Блюменталь.
Лікування було платне, крім того, хворого до лікаря чи лікаря додому до
хворого треба було привезти й відвезти.
Особливою проблемою села була дитяча смертність. Окремі роки для дітей
були особливо страшні. Епідемії скарлатини чи якоїсь іншої інфекції забирали іноді

майже половину сільських дітей.
Так, для прикладу, на основі Метричних книг витвицької парафії /”Книга
усопших”/, які зараз є доступними в обласному архіві співавтор /Мирослав/ зробив
оцінку масштабів дитячої смертності за 1924, 1930 та 1938 рік.

Рік

З них
Всього
дітей,
кількість
померлих
померлих
у віці до
осіб
3 років

Відсоток
померлих
дітей від
загальної
кількості
померлих

Кількість
дітей,
померлих
до одного
року

Кількість
осіб,
померлих
після 60
років

Відсоток
осіб,
померлих
після 60
років

1924

50

29

58%

23

12

24%

1930

59

33

56 %

25

6

10%

1938

48

28

58 %

23

7

14%

Між крайніми датами майже 15 років, але, як видно особливих зрушень у
зменшенні дитячої смертності не сталося. Фактично у нашому селі кожного року
помирав цілий клас (!!!) малюків. Враховуючи сучасну наповнюваність класів – це
навіть більше ніж клас. Саме діти дошкільного віку становили основну частину у
загальному балансі померлих.
Такий стан з дитячою смертністю змусив владу робити хоч якійсь заходи для
її зниження. В останні роки польського панування почали запроваджуватися
щеплення проти віспи. Однак їх робили дітям шкільного віку, а головна проблема
була – дожити до нього !
Щеплення робив лікар, який приїжджав до школи. Діти називали його
щіпаком і, звичайно, дуже боялися… І, як згадка про ті перші спроби вакцинації,
ще довго, принаймі до 80-тих років 20-го століття будь-які прививки у Витвиці
називали “віспою”.
Факт смерті селянина посвідчувався священником і записувався у “Книзі
усопших”. У ній були також окремі графи – вік та діагноз. Діагноз встановлювався
священником. На жаль, з 1928 року польська влада заборонила українській церкві
ведення Метричних книг українською мовою (!!!) , тож перекласти діагноз з
латинської – не завжди легко. Легше встановити вік – його видно без перекладу.
Якщо людина помирала після 60 років – причиною смерті в графі діагноз,
записувалося “від старості”. На жаль, таких “діагнозів” дуже мало.
Як видно з таблиці, серед 50 осіб, померлих у 1924 році лишень 12 були
людьми старше 60 віку, що становило 24%, тобто приблизно четвертина. Решта
померлих – були молодшими.
Однак, з часом, середня тривалість пішла ще гірше вниз. Так серед померлих
у 1930 році, тільки шестеро досягнули 60-річного віку і вище. Серед померлих у
1938 році таких було семеро. Це становить відповідно 10% та 14%. Іншими

словами, серед померлих у 1930 році витвичан тільки один з десяти досяг віку 60 і
більше років.
8. Релігійне життя Витвиці
На момент приходу поляків, у травні 1919 року парохом Витвиці був
священник Микола Дерлиця.
Отець Микола з’явився у нашому селі ще наприкінці 19-го століття. Перші
його записи у церковних книгах датуються березнем 1896 року. Він багато доклався
до культурного поступу нашого села, до зростання національної свідомості наших
селян. Два його сини у 1918-19 роках збройно захищали Західно-Українську
народну республіку, третій був активним членом Організації українських
націоналістів, замордований поляками у 1945 році.
Про діяльність отця Дерлиці детально розказувалося у попереднім розділі –
“Великі витвицькі подвижники та просвітителі початку 20-го століття”.
Новим господарям – полякам був дуже не до вподоби такий відомий
авторитетний отець. Тож можна сміливо сказати, що релігійне життя Витвиці під
Польщею розпочалося травлею отця Миколи Дерлиці.
Вкінці-кінців – у 1921 році церковна влада Станіславівської єпархії не
витримує тиску державної машини – отця Дерлицю переводять з Витвиці у
Тростянець. Останній його запис у Метричній книзі Витвицької парохії зроблений
20 березня 1921 року.
На зміну отцю Дерлиці був призначений отець Осип Петраш. Він був
парохом Витвиці 6 років, до 1927 року. У листопаді 1927 року його перевели на
іншу парафію. Цей священник також залишив по собі гарні спогади у переказах
витвичан, які дійшли до наших днів.
Біля чотирьох місяців, до початку березня 2018 року у Витвиці не було
постійного пароха. Його обов’язки виконував за сумісництвом отець Петро
Стернюк з Гошева.
По два роки 1928-1930 та 1930- 1932 р.р. священниками витвицької парафії
були Зеновій Павлович та Володимир Терещук.
Триваліший час сільським парохом був отець Лев Ліщинський. Він служив
тут Богу і Україні впродовж п’яти років /1932-1937/.
Підчас його душпастирювання, у 1936-му році, у нашому селі відбулася
велика подія у духовно-релігійному житті. У народній пам’яті витвичан вона
збереглася під назвою “Місія”. Проповідниками були місіонери зі Львова і з-за
кордону. З цієї події збереглася фотографія, яка належить до однієї найстаріших з
історії Витвиці.
Фото з часів релігійної місії 1936 року

Зліва направо – отець Лев Ліщинський, монах-редонторист з Бельгії,
священник – парох села Церківна, отець Ковальський зі Львова.

Відома ще одна фотографія з часів Ліщинського – на ній отець Ліщинський
зображений серед учасників вокального гуртка. Найімовірніше, що вона також
зроблена підчас місії 1936 року

Отець Ліщинський серед учасників
серед учасників вокального гуртка

На честь цієї події біля церкви було встановлено хрест із написом “Пам’ятка
святої місії. 1936 рік. Він зберігся до наших днів. Проте у 2006 році названий хрест
був перенесений і встановлений як пам’ятка церковної історії позаду церкви. На
первісному місці стоїть новий хрест, який також присвячений цій події і
називається “Пам’яткою Святої місії 1936 року”.
Ініціаторами оновлення пам’ятки були молоді хлопці із кутка Солотвина –
Янишівський Назар та Мелешко Мар’ян.

Пам’ятний хрест на честь святої місії 1936 року
Відновленийу 2007 році Назаром Янишівським та Мар’яном Мелешком.

Є ще одна, матеріалізована, пам’ятка про перебування у селі отця
Ліщинського. Це – пам’ятник на могилі Євгенії Ліщинської, дружини священника.
Їмость Євгенія померла у 1934 році, ще зовсім молодою – у віці 25 років.
Книга усопших свідчить, що причиною смерті було запалення. Хоронив їмость
Володимир Сухий, болехівський декан. Той самий, барельєф якого зараз
встановлений на фасаді церкви греко-католицького храму у Болехові.
Пам’ятник на могилі
Євгенії Ліщинської,
дружини священника
Лева Ліщинського
Первісно пам’ятник на могилі
Євгенії був із тесаного каменю.
Однак десь у 70-80 роки минулого
століття його замінили на
теперішній. Кажуть, що це
зробили нащадки Ліщинських,
які живуть у Канаді.

Після переведення Лева Ліщинського на іншу парафію, якийсь час –
приблизно пів року парохом Витвиці був Кипріян Домберевський.
Останнім витвицьким священником епохи Другої Речі Посполитої був отець
Василь Коржинський, який також залишив гарний слід у пам’яті витвичан. Він
прийняв парафію у лютому 1938 році. Це була перша парафія отця у його
душпастирському служінні. Був активним також у культурно-громадському житті
села, працював з хором “Просвіти”.

Отець Василь Коржинський.
Фото 1955 року.
Фото люб’язно надано
Романом Скакуном,
заступником директора Інституту
історії церкви /УГКЦ/ у Львові.
Фото 1955 року.

З отцем Коржинським витвичани діждалися розпаду Польської держави і
зустріли першу радянську окупацію 1939-1941 років. Останній його запис у Книзі
народжень Витвицької парафії датований 19 липня 1940 року.
Коржинський був переведений на Львівщину. Мав парафію у селі Вороців у
Яворівському районі, до якої входило ще кілька сіл. У жовтні 1946 року після
Львівського лжесобору під тиском влади перейшов на російське православя’я. У
1960 році був таємно прийнятий у лоно УГКЦ єпикопом Василем Величковським.
Отець Василь – чи не єдиний із довоєнних витвицьких священників, який
дочекався Незалежності України. У 1991 р. разом з усією парафією с. Суховоля
перейшов до УГКЦ, сприяв переходові в УГКЦ великої частини духовенства
Городоцького благочиння. Помер у 2000 році у с. Суховоля Городоцького р-ну.
Прізвища священників витвицької парафії в період польського панування
1919-1939 років та часи їхнього служіння представлені у таблиці.

Ім’я та прізвище
священника

1.

о. Микола Дерлиця

2.

о. Осип Петраш

3.

Дата першого та останнього
запису у Книзі усопших

27 березня

1896 р.

20 березня

1921 р.

13 травня

1921 р.

27 листопада

1927 р.

23 грудня
р.

1927

о. Петро Стернюк
/Парох села Гошів/
1927 р
1 березня
21 березня
р.

4.

1928 р.
1928

о. Зеновій Павлович
1928

5.

6.

о. Петро Стернюк
/Парох села Гошів/

15 березня

1930 р.

16 травня
р.

1930

193
19 червня
р.

1930

1930
21 червня
р.

1930

Володимир Терещук
1930

6 квітня
р.

1932

1932

7.

Лев Ліщинський

8.

Купріян Домберевський

9.

Василь Коржинський

22 квітня

1932 р.

7 серпня
р.

1937

17 вересня
р.

1937

13 грудня
р.

1937

1січня

1938 р.

1серпня

1940 р.

Однак, перелік укладено переважно на основі Книги усопших. Тому можливі
де-які неточності /від одного до кількох місяців/ у термінах початку та завершення
служіння на витвицькій парафії.
9. Пацифікація – особливий позасудовий спосіб
знищення організованого українського життя
Друга половина тридцятих років ввійшли в історію західних українців як
часи так званої пацифікації. Це слово перекладі означає “умиротворення”. Таким
мирним терміном поляки назвали спеціально спланований наступ проти всього
українського.
Суть пацифікації полягала у фізичному, насильницькому і, що найважливіше
– незаконному навіть з точки зору їхніх законів (!!!) знищенні різних форм
організованого українського життя, зокрема матеріальних цінностей, що
забезпечували його. Ці заходи суперечили польській конституції, міжнародним
зобов’язанням польської держави та загальнолюдським цінностям.
Проти українців, насамперед селян, направлялися спеціально організовані
загони поліції та війська. Вони без попередження вривалися в українські села, без
жодних підстав і пояснень нищили різні прояви українського життя – приміщення
народних домів, українських кооперативів, читальні, руйнували майно свідоміших
селян, наливали нафтопродукти у криниці тощо. При цьому затримували

проукраїнських активістів громадського життя, без жодних судових вироків
фізично карали їх побиттям та мордували.
Дійшло до того, що поляки, котрі, як відомо, вважають себе дуже
релігійними, руйнували навіть українські православні храми на Волині і Холмщині.
Під час таких екзекуцій було побито й покалічено тисячі людей, зруйновано
тисячі селянських обійсть, пограбовано майно. У своїй безкарності і
вседозволеності загони цих так званих “умиротворювачів” фактично були
узаконеними бандами…
Кінцевою метою пацифікації було зламати будь-який опір українців, відбити
навіть думку про можливість самостійного державного життя
У відповідь на такі дії революційний трибунал Організації українських
націоналістів виніс смертний вирок міністру внутрішніх справ Польщі Броніславу
Пєрацькому, який керував пацифікацією. Вирок виконали молоді українські
патріоти 15 червня 1934 року. Організатори, а серед них і Степан Бандера були
схоплені поліцією і засуджені до смертної кари, яка пізніше була замінена довічним
ув’язненням.
На жаль, польська влада не зробила ніяких висновків з цього. Замість шукати
порозуміння з українством вона відповіла новими хвилями репресій і пацифікацій.
Одна з них накрила і наше село.
10. Пацифікація у Витвиці
На Витвицю банда пацифікаторів напала літом 1938 року.
У Витвиці, як і в інших селах, її вістря було спрямоване насамперед проти
активних, національно свідомих селян та тих організацій, які цю свідомість людям
прищеплювали. Найголовнішим таким осередком була сільська “Просвіта” з її
провідниками Волковецьким М. С., Витвицьким Т. С., Витвицьким М. М.,
Янишівським В. І., Янишівським І. Г., Витвицьким П. М.
Проте, не гребували вони і звичайними, законослухняними селянамихліборобами. У кожному витвичанину їм ввижався козак, гайдамака, стрілець.
Ось як розповідав про пацифікацію Красівський Степан Іванович, 1914 року
народження:
“Коли пацифікатори зустрічали сільського хлопця або дівчину у вишитій
сорочці чи в козацьких шароварах, то відразу кричали: «Бий кабана, бо він
смердить Україною!”. Після цього хапали жертву і били палицями.”
Поляки намагалися заборонити вживати такі слова, як “Україна”,
“український”, а змушували казати “русин”. У польській армії українців часто
називали “kabanie”, “bydło”.
Ще зі спогадів Степана Красівського, як з ним розправилися пацифікатори у
1938-му році:

“Я гнав худобу з Брища додому. По дорозі зустріли мене чотири поліцаї. В
той час модно було одягати козацькі шаровари і вишиту сорочку. Саме так я і був
одягнутий. Один з екзекуторів спитав мене по-польськи:
– Для чого ти носиш такі широкі шаровари?
Я відповів:
– Хіба що, не можна? Такі мені купила моя мама.
Відразу після цього мене вдарили по голові.
Знову запитують:
– На чиїй землі живеш?
– На українській, — відповідаю.
Тоді карателі почали бити мене прикладами карабінів. Їх два били мене доти,
поки я, знесилений, не повалився на землю”.
Тяжкі випробування чекали на провідників “Просвіти”. Зламати їх духовно й
фізично – така була мета карателів.
Із власних спогадів автора /Ярослава/
Двоє поліцаїв прийшли до садиби моїх батьків – Івана та Анни Янишівських.
На подвір’ї була мама. Вони сказали покликати мого брата – Василя Янишівського.
Нічого не підозрюючи, мама закликала брата. Поліцаї зразу забрали його, ще й руки
зв’язали. Мама запитала:
- Що ви робите? Він, я знаю, нічого не вкрав.
Брата погнали в читальню, б’ючи прикладами.
Забрали також Тараса Витвицького, його, правда, не зв’язували. По дорозі
Тарас вирішив утікати. Недалеко від теперішньої крамниці, він кинувся в сторону,
перескочив пліт і побіг.
“Стій, бо стріляю!” – крикнув поліцай.
Але Тарас не послухався. Двічі поліцай стріляв за ним, але не поцілив, і
Тарас утік в ліс.
Привели в читальню також Витвицького Миколу Михайловича (1908-1944)
та Волковецького Михайла Степановича, народного учителя.
Ще із власних спогадів автора /Ярослава/
Під час затримання Михайло Волковецький працював з учнями у себе вдома.
Серед них був якраз і я, автор цих рядків. Нас, учнів, було п’ятеро, ми готувалися
до вступу в ґімназію. Раптом до хати зайшли поліцаї, викликали вчителя на вулицю
і повели в читальню.
В читальні погромники стали знущатися над арештованими. Вони
примушували їх зняти зі стін портрети Тараса Шевченка, Івана Франка, Лесі
Українки й топтати їх ногами. Додатковим глумом над затриманими була вимога
співати польський гімн та вигукувати “Хай живе маршал Ридз Сміґли.
Арештовані категорично відмовились це робити, за це їх жорстоко били.

Побої були настільки нещадними, що брата Василя із цієї екзекуції принесли
додому на вереті. Подібною була доля й інших затриманих сільських активістів”
А на порозі була друга світова війна. Замість зміцнювати обороноздатність
країни польська влада воювала зі своїми громадянами.
11. Польсько-німецька війна.
Участь у війні витвичан
1 вересня 1939-го року почалася Друга світова війна.
Посильний від ґміни Витвиця пройшов по селі й оголосив, що Німеччина
напала на Польщу. Все чоловіче населення кількох річників має негайно
зголоситися у Долинську військову комендатуру.
Зі спогадів Волковецького Василя Степановича (1910 р. н.), учасника
польсько-німецької війни /батько відомого державного та громадського діяча
Степана Волковецького/:
“Мене було мобілізовано зразу після оголошення війни. Настрої в селі були
різні. Одні казали, що не треба йти в польську армію, бо Польща під ударом
Німеччини розлетиться; інші твердили, що війна затягнеться, і тоді польська
влада репресує сім’ї тих, хто не пішов в армію або дезертирував з неї.
Настрій у селі був такий, що українцям воювати за польські інтереси не
варто, що треба здобувати зброю і спрямовувати її проти поляків. Але тим, хто
пішов до польського війська, спротиву не ставилося ніякого.
Мене було кинуто на фронт. Поїздом військо їхало на захід в напрямі
Кракова. Німецька авіація бомбардувала залізничні двірці. Наш поїзд в Перемишлі
був обстріляний і розбомблений німецькими літаками. В тому поїзді загинув
Носович з Потока (чоловік Яськової Марисі). Я побачив, що він сидів не рухаючись,
очі якісь скляні. Я зрозумів, що він мертвий. Напевно, вбив його осколок від бомби.
Польська армія розбігалася. На заході німці прорвали польський фронт ще в
перші дні вересня 1939-го року. Тут, в Перемишлі, було повно втікачів з фронту.
Польські частини безладно відступали на схід.
Бачачи, що Польща розвалюється, я вирішив утікати додому. Переодягся в
одного селянина в цивільне і вночі, обходячи головні шляхи селами, добирався
додому. Пам’ятаю, як ночував у селі Воля Задеревецька, що на Стрийщині. Рано
запитую ґазду, що чувати. Він, бачу, дуже заклопотаний. Питаю, чи є польські
частини в селі чи, може, вже прийшли німецькі. А він, зажурений, каже, що не
знає, що то ще буде, бо кажуть, що большевики перейшли Збруч і хочуть захопити
Галичину.
Вже тоді люди боялися большевиків, адже ще зовсім недавно, в 1933-му
році, всі наші газети писали про страшний голод в Україні, про те, що там люди
їли людей. Багато хто не вірив газетам, бо казали, що неможливо, щоб така
багата Україна не могла прогодувати себе.

Кінець кінцем манівцями добрався я додому й переховувався від польської
влади в лісі”.
17 вересня 1939-го року радянська армія перейшла Збруч, щоб нібито
визволити, Західну Україну і Західну Білорусію від польського ярма.
В той час ніхто не знав про пакт Молотова-Ріббентропа. За цим пактом
Польща була поділена між СРСР і Німеччиною. Території, заселені українцями і
білорусами по річку Сян і Буг, відходили до радянської імперії, а території, заселені
переважно поляками, — до Німеччини.
Польська історіографія справедливо трактувала події 1939-го року як
Четвертий поділ Польщі. Це, особливо в повоєнні роки, постійно підкреслювала
польська еміґраційна історіографія.
12. Вступ до Витвиці радянської армії.
Доля старої польської адміністрації.
Не зустрічаючи майже ніякого опору, радянська армія швидко просувалася
вглиб Галичини. На Болехівщину передові частини московських окупантів
увійшли уже на початку двадцятих чисел вересня 1939-го року.
Що ж діялося в селі з початком війни? Національно свідомі молоді хлопці
намагаються взяти владу в свої руки, вигнати польську адміністрацію, роззброїти
поліцію. Але для цього треба самим мати зброю. Її діставали сміливці,
роззброюючи деморалізованих польських жовнірів, чи просто підбирали ту, що
кинули напризволяще поляки.
Таким чином у селі ще до приходу радянської влади утворилася власна
народна поліція. До її складу входили Буденкевич Юрко Тадейович, Витвицький
Василь Степанович, Янишівський Василь Іванович, Витвицький Тарас
Степанович. Саме вони й створили в селі підпільний осередок Організації
Українських Націоналістів (ОУН) .
По-різному зустрічали Червону армію на Західній Україні. У деяких
випадках зустрічали навіть хлібом-сіллю, із червоними та синьо-жовтими
прапорами, як своїх визволителів. Погано обернулася для них ця зустріч і ті синьожовті прапори. Невдовзі ті люди були заарештовані каральними органами
радянської влади як націоналісти, кинуті в тюрми, заслані в Сибір або розстріляні,
як, наприклад, у Дем’яновому Лазі біля Івано-Франківська та в багатьох інших
місцях.
На щастя, у Витвиці ніхто їх не стрічав ні під синьо-жовтими, ні під
червоними прапорами. У село прибули кінні й піші частини радянської армії.
Солдати були розквартировані по хатах. Червоноармійці запам'яталися людям тим,
що всі вони мали в кишенях дуже багато махорки й курили її, вириваючи шматок
газети і завиваючи махорку в газету. Такого в нас не було, і це людям видавалося
дивним.

Першою справою нової окупаційної радянської влади було знищення старої
польської адміністрації та місцевого самоврядування. За даними різних джерел в
період з кінця 1939 року по червень 1940 року із західних областей України було
вивезено більше як сто тисяч осіб.
Зі спогадів Красівської Ольги Михайлівни:
Польська поліція на чолі з Новацьким покинула село ще перед приходом
радянських частин. Але дружина Новацького з дітьми залишилися у селі.
Також виїхав з села директор школи Лясек із сім’єю. Лясек зібрав у
наплечник усе найнеобхідніше і втік в напрямку румунського кордону. Однак по
дорозі його заарештували радянські спецслужби й вивезли на Сибір. Дружина з
дітьми виїхала в Долину до своїх батьків.
Новацького в селі ненавиділи особливо. Начальник поліції уявляв себе
майже одноособовим необмеженим правителем цілої околиці. Зокрема,
окремою “додатковою” його заслугою було переслідування Витвицького
Івана Марковича (Яна Марцінового) – відомого українського журналіста, юриста
та громадського діяча, про якого мова піде окремо. Тож не дивно, що після втечі
Новацького один з братів Івана – Василь вигнав її з села.
Зі спогадів Красівської Ольги Михайлівни:
Василь прийшов до хати, де жила дружина Новацького, цеглою розбив двері
і вигнав її з дітьми із села, кажучи при цьому: “Забирайся з села, польська зайдо!”
Окремо варто сказати, про відношення нових окупантів до представників
місцевого самоврядування з числа селян – війтів, солтисів, побережників та
лісників громадських та державних лісів, членів польської стрілецької спілки
тощо. У багатьох селах, за доносами односельчан, їх було арештовано й вивезено
із сім’ями на Сибір.
В нашому селі, навіть якщо хтось і мав кривду з часів попередньої влади на
односельчан, люди так не поступали, за старі непорозуміння-протистояння не
мстили. Арештів та вивозів витвичан на Сибір у 1939-1941-му роках не було.
У цьому ще раз проявилася і висока внутрішня культура наших людей і
християнське милосердя.

