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Коротка біографія

    Народилась 14 січня
(тепер Польща), із матір
Жовкві. 

    На зустрічі із заступником
МҐБ у Львівській області
лила його двома пострілами
    Це сталося 9 серпня
приватних будинків чекістів
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 Автобіографія. До персональної
Рачинський Ігор. www.old.avr.org.ua

Автобіографія Ігоря Рачинського (псевдо «Ромко

Коротка біографія Марії Стефаницької - 

січня 1928 року в селі Нове село Любачівського
Польща із матір'ю та сестрою була депортована, до

    Навчалася на українській філології
університету, де закінчила
Підтримувала контакти з ОУН
    Запідозрена і заарештована
контактах із підпіллям і пообіцяла
районного провідника ОУН
Володимира Касарабу-«Андрія
співпрацювала. 
    Після звільнення все розповіла
дав їй пістолет і доручив ліквідувати
працівників МҐБ, після чого перейти
(такими дорученнями ОУН забезпечувала
проникнення у свої лави агентур

зустрічі із заступником начальника відділення 4-го відділу
Львівській області капітаном Шведченком , Марія Стефаницька

двома пострілами. 

сталося серпня 1947 р. о 22-й год. у центрі Жовкви
будинків чекістів. 

До персональної справи. Бойовик при окружному осередку
old.avr.org.ua 

Ромко»)
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 «Роми» 

Нове село Любачівського повіту 

депортована, до 1947 р. мешкала у 

українській філології Львівського 

закінчила два курси. 

контакти з ОУН. 

заарештована МҐБ, зізналася у 

підпіллям і пообіцяла ліквідувати 

провідника ОУН Жовківщини 

Андрія», з яким 

все розповіла «Андрієві», який 

доручив ліквідувати одного із 
після чого перейти у підпілля 

дорученнями ОУН забезпечувала себе від 

лави агентури). 

го відділу Управління 
Шведченком Марія Стефаницька застре  

центрі Жовкви біля казарм і 

окружному осередку, псевдо "Ромко" - 



    Після цього разом із сестрою Зиновією пішла у підпілля (мати на той час 
вже померла), працювала машиністкою у Маряна Шульгана - «Білоуса» — 

спочатку як надрайонного, а потім як окружного провідника. 
    У1950 р. вони побралися. Автор низки оповідань із повстанського життя, 
публікованих, зокрема, у підпільному журналі «Літопис УПА».
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