
Zbrodnia Wołyńska
https://zbrodniawolynska.pl/zw1/form/r18036705740,Unger-Joanna.html
2023-05-26, 09:22

Unger Joanna

Miejsce śmierci
Województwo
Tarnopolskie

Powiat
Brody [woj. tarnopolskie]

Gmina:
Jaśniszcze [pow. Brody]

Miejsce śmierci / Miejsce zbrodni
Jaśniszcze [pow. Brody, gm. Podkamień]

Informacja
podział administracyjny sprzed II wojny światowej (ok. 1938 r.), niezależnie od daty popełnienia
zbrodni

Ofiary
NAZWISKO I IMIĘ / ZBRODNIA
Unger Joanna

Data śmierci / Data zbrodni
1944-11-10

Informacje / Okoliczności śmierci
Ur. 1941 r. w Jaśniszczach, córka Stanisława i Teresy z d. Caruk. Zamordowana z mamą i bratem
Taduszem (1 rok) przez bandę banderowską podczas napadu na dom rodziny Ungerów 10 listopada
1944 r. Z napadu uratował się jego brat Piotr (miał wówczas 7 lat), według jego relacji napad miał
następujący przebieg: „10 listopada 1944 r. w późnych godzinach wieczornych ktoś zaczął pukać do
drzwi. Mama spytawszy się ,,Kto to ?”usłyszała: ,,To ja - Chonyk - sołtys - chciałbym
porozmawiać”.Mama otworzyła drzwi i ku zdumieniu zobaczyła dużą grupę banderowców
uzbrojonych po zęby w karabiny, bagnety... Zaczęli wypytywać, gdzie jest ojciec? Mama
odpowiedziała: ,,Nie wiem, może pojechał do Podkamienia, albo do Brodów ?”Banderowcy zaczęli
się naradzać, przeszukali cały dom, ze stajni wyprowadzili krowę, świnię zastrzelili. Braciszek Tadzio
miał roczek, a siostrzyczka Joasia 4 latka - spali na klepisku ze słomy.Mama stała w pokoju w kącie,
a ja leżałem oparty i byłem strasznie przerażony całą sytuacją.Spośród bandytów wystąpił chłopak
niskiego wzrostu, może miał około 20 lat, spojrzał na mamę i zapytał: ,,Czego sobie życzysz ? - to
Twoja ostatnia godzina z dziećmi !”. Mama odpowiedziała: ,,Pozwól, że pożegnam i pobłogosławię
swoje dzieci”- co też uczyniła.Ten młody banderowiec skierował karabin w stronę mamy i oddał trzy
strzały, mama obsunęła się na podłogę. Następnie skierował w stronę śpiącego braciszka - strzelił
dwa razy. Zaraz zabił moją siostrzyczkę. W końcu karabin przyłożył w moją stronę, patrzyłem na
niego. Bandyta oddał dwa strzały i straciłem przytomność...Po jakimś czasie obudziłem się, cudem
ocalałem. Moja siostrzyczka, która leżała koło mnie jeszcze się ratowała, rączkami drapała ścianę
chcąc się podnieść. Chciałem jej pomóc, ale skonała przy mnie.”

Liczba ofiar
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Narodowość / Przynależność etniczna
polska

Miejsce zamieszkania
Jaśniszcze

Parafia (wg. zamieszkania)
Podkamień

Źródła, dokumenty, fotografie
Źródło
AIPN, Gd 536/183, Relacja Piotra Ungera, brata Joanny Unger z 6 października 2008 r.; S. Żurek,
Jesień zbroczona krwią, "Na Rubieży" 2016, nr 144, s. 45-46

Opisy załączników, linki zewnętrzne
http://46.248.176.244/articles.php?article_id=165

Powiązania
Zobacz również

Unger Tadeusz
Unger Teresa

Kontakt
Informacja
Formularze kontaktowe niedostępne w wersji moblinej (telefony komórkowe)
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