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Bober Marcelina

Miejsce śmierci
Województwo
Wołyńskie

Powiat
Sarny [woj. wołyńskie]

Gmina:
Antonówka nad Horyniem [pow. Sarny]

Miejsce śmierci / Miejsce zbrodni
Parośla I (Parośl Pierwsza), kolonia [pow. Sarny]

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

Ofiary
NAZWISKO I IMIĘ / ZBRODNIA
Bober Marcelina

Data śmierci / Data zbrodni
1943-02-09

Informacje / Okoliczności śmierci
Lat 29, żona Hilarego (lat 45). Zamordowana wraz z mężem oraz rocznym dzieckiem przez bojówki
ukraińskie z okolicznych wsi; sprawcy to m.in.: Iwan Wołoszyn (sołtys wsi Wydymer), Petro
Netowycz (przywódca grupy - syn duchownego prawosławnego), Szupryszkiewicze/Szepielkiewicze -
(synowie duchownego prawosławnego); sprawcy kazali ofiarom położyć się w na podłodze, a po
skrępowaniu zamordowali siekierami, luty 1943 r. Jest to błędnie zapamiętana informacja, ponieważ
z informacji osoby spokrewnionej wynika, że żona Hilarego - Marcelina została uderzona siekierą w
głowę, ale przeżyła. Przeżyły również ich dzieci, tj. syn Witold oraz córki: Irena (10 lat), Halina (7 lat)
i Krystyna (6 m-cy), które wg jednych relacji ciężko ranne zostały uratowane przez kuzyna Walerego
Miszkiewicza, a wg relacji jednej z nich tj. Ireny - przeżyły, ponieważ w dniu mordu znajdowały się w
starym domu, oddalonym 2 km od Parośli.

Liczba ofiar
1

Narodowość / Przynależność etniczna
polska

Miejsce zamieszkania
Parośla I (Parośl Pierwsza) [pow. Sarny, gmina Antonówka]

https://zbrodniawolynska.pl/zw1/form/p2779s2482,Wolynskie.html
https://zbrodniawolynska.pl/zw1/form/p2782s4555,Sarny-woj-wolynskie.html
https://zbrodniawolynska.pl/zw1/form/p2785s4600,Antonowka-nad-Horyniem-pow-Sarny.html
https://zbrodniawolynska.pl/zw1/form/p2806s4636,Parosla-I-Parosl-Pierwsza-kolonia-pow-Sarny.html


Parafia (wg. zamieszkania)
Włodzimierzec

Źródła, dokumenty, fotografie
Źródło
Zgłoszenie przez formularz kontaktowy Pani Agnieszki Konieczny (na podstawie relacji córek ofiary)
z dn. 20-07-2021 r.; OKLu, S. 1/00/Zi, t. 19, Relacja Antoniego Przybysza, 17 III 2001 r., k. 3677, t.
32, Wykaz Polaków mieszkańców kolonii Parośla zamordowanych w dn. 09.02.1943 r. przez bandy
UPA, k. 6348; E. Siemaszko, W. Siemaszko, Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich
na ludności polskiej Wołynia 1939-1945, Warszawa 2008, t.1, s.740

Opisy załączników, linki zewnętrzne

Powiązania
Zobacz również

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


