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skąd już nigdy nie wrócił… Sąsia-
dów mieliśmy bardzo dobrych lu-
dzi,  pomagaliśmy  sobie  wzajem-
nie, wspieraliśmy się… Niemcy by-
li różni dobrzy i źli, Ukraińcy też…
baliśmy się ich tak bardzo, że kie-
dyś uciekłyśmy na widok naszych
partyzantów  myśląc,  że  to  Ukra-
ińcy...  (ponownie łzy)  uciekłyśmy
z koleżanką i mamą do lasu, scho-
wałyśmy się do rowu z wodą, przy-
kryłyśmy się trawami, cały dzień
stałyśmy w tej wodzie, wieczorem
odszukał nas chłopak ze wsi i po-
wiedział, że to nasi partyzanci…

- A jak zareagowaliście na wieść, że
koniec wojny?
-  Jeden  drugiego  łapał,  całował,
obejmował… nie brakowało też łez
ze wzruszenia... pobiegliśmy  mo-
dlić się, dziękować Bogu, że to ko-
niec... (w tym momencie łzy popły-
            nęły z oczu p. Dominiki).
            - Pani Dominiko, serde-
            cznie dziękuję za nie-
            zwykle   wartościowy
            przekaz. Pani przeżycia
            oraz innych świadków
            wojennych dają nadzie-
            ję, że wszelkie trudno-
            ści można pokonać.
            Życzę Pani dużo zdro-
            wia i sił.
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WERBKOWE ROZMOWY
WOJENNE WSPOMNIENIA PANI DOMINIKI

Mamy  obecnie  miesiąc  wrzesień,
miesiąc szczególny dla Polaków. To
właśnie 1 września 81 lat temu wy-
buchła II wojna światowa. I zapew-
ne ten dzień nikomu z nas nie za-
padł tak głęboko w pamięci, jak lu-
dziom, którzy przeżyli wojnę… dni
pełne trwogi o życie swoje, swoich
najbliższych, o losy Ojczyzny…
Na łamach naszej gazetki przedsta-
wiamy rozmowę z Panią Dominiką
Piluś, mieszkanką Gminy Werbko-
wice, która przeżyła II Wojnę Świa-
tową.  Pani  Dominika  urodziła  się
w miejscowości Adelina w 1920 ro-
ku i właśnie 6 lipca świętowała swo-
je wyjątkowe 100. urodziny. Przed
wojną mieszkała z rodziną w Sah-
ryniu. Obecnie mieszka w Adelinie
z siostrzenicą Dorotą i jej rodziną.
Z racji wieku rozmowa dla Pani Do-
miniki nie była łatwa, towarzyszyły
emocje, wzruszenia… lecz mimo to
Pani  bardzo  chętnie  opowiadała,
momentami  z  pewnym  sentymen-
tem,  o  swoich  przeżyciach,  odczu-
ciach i codziennym życiu…
-Kuzyn był w partyzantce i ostrze-
gł nas, że trzeba uciekać, bo Ukra-
ińcy za chwilę wejdą do wsi…

p.  Dominikę odwiedziła p.  Maria Knap
Uciekaliśmy w środku nocy, zabra-
liśmy ze sobą tylko pierzyny… bie-
gliśmy przez las, przerażeni… sły-
chać było świsty odbijających się
kul karabinów od pni drzew… ucie-
kaliśmy do Tyszowiec… kto gdzie
miał rodzinę daleko uciekał, my do
cioci do Tyszowiec… U cioci miesz-
kaliśmy cztery rodziny w jednym
pomieszczeniu. Po drugiej stronie
szosy była cegielnia, tam kopali-
śmy  doły  i  chowaliśmy  się  przed
samolotami wroga… niektórzy jak
mieli czym pouciekali do Zamościa,
a kto nie, pozostał tak jak my…
Ciężko  żyło  się  w  tym
czasie, mieliśmy ogró-
dek z warzywami, po-
za  tym  pracowaliśmy
z  bratem  w  lesie  on
drzewo rąbał, a ja skła-
dałam na kupki, Niem-
cy nam za to płacili je-
dzeniem. Chleb piekli-
śmy w cegielni… w gli-
nie wykopana była głę-
boka jama, w której piekliśmy chleb.
Ci co mieli jeszcze konie przywozili
drewno z lasu, Niemcy nie zabra-
niali nam, tylko czasami przycho-
dzili i patrzyli jak wypiekamy chleb.
Niemcy często wpadali do Kościoła
gdzie modliliśmy się i łapali ludzi,
lub  poprostu  idących
we wsi, wywozili ich do
obozów pracy.
Bardzo utkwił mi w pa-
mięci dzień, gdy Niem-
cy złapali mojego tatę
(w  oczach  p.  Dominiki
pojawiły się łzy, głos za-
drżał),  wujkowi  udało
się  uciec  między  bu-
dynkami… mojego tatę
wywieźli na Majdanek

Dominika Piluś (z prawej) z koleżankami

Dominika Piluś (z lewej) z rodziną

Wawrzyniec Cieśla
ojciec Dominiki Piluś
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CIEKAWOSTKI
O WOJNIE WIERSZEM…
          Podczas II wojny światowej tragiczny dla miejscowości Gozdów był rok 1944, gdy 14 marca żołnierze z ukra-
ińskiej dywizji SS „Galizien” wymordowali 33 mieszkańców i 20 kolejarzy z Gozdowa. Wydarzenia te opisała wier-
szem Pani Anna Wanda Góra z Gozdowa na podstawie zeznań świadków, którzy przeżyli tą tragedię.

          Gratulujemy serdecznie p. Annie
Wandzie Górze ostatnich osiągnięć - pu-
blikacji wierszy w pierwszej antologii
internetowej grupy poetyckiej założo-
nej 16.05.2017 r. pt. „W szufladzie po-
etyckich słów” wydanej przez Wydaw-
nictwo KryWaj.
Udział w projekcie wzięło 23 autorów.
Na stronach książki jest zarówno poezja
jak i teksty pisane prozą. 

Więcej na temat grupy poetyckiej można
znaleźć na Facebooku pod nazwą:
„W  SZUFLADZIE  POETYCKICH  SŁÓW”.

Osiągnięcia p. Wandy
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WERBEK RELACJONUJE
„W POSZUKIWANIU REDAKTORA WERBKA” - CIĄG DALSZY PREZENTACJI PRAC
        Przedstawiam Państwu kolejną
pracę w ramach konkursu plastyczno-
literackiego „W poszukiwaniu Re-
daktora Werbka”, której autorem jest
Piotr Byra (13 lat) z Hostynnego
Kolonii. Praca została nagrodzona

w kategorii praca plastyczna – mło-
dzież. Piotrek za pomocą krótkiego
komiksu przedstawił bardzo ważne
wydarzenia historycznie w dziejach
naszej społeczności lokalnej, a miano-
wicie pomnik zlokalizowany na tere-

nie przyległym do Publicznej Szkoły
Podstawowej w miejscowości Hostyn-
ne Kolonia oddający hołd żołnierzom,
poległym 100 lat temu w obronie
Ojczyzny.

WAKACYJNA PODRÓŻ Z GOKIEM
Opowiem Wam o wakacyjnej podróży, którą odbyłem
razem z podopiecznymi GOK Werbkowice. Wyprawa
w nieznane realizowana pod hasłem „Stacja Anima-
cja – cykl zajęć dla dzieci i młodzieży podczas wa-
kacji” współfinansowana była przez Gminną Komisję
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działającą
przy Urzędzie Gminy Werbkowice. 
Instruktorzy GOK uruchomili pociąg wyobraźni, który
zawiózł nas na różne stacje gdzie mogliśmy rozwijać
nasze zdolności manualne i zdobyć wiedzę o otaczają-
cym nas świecie.


