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Wstęp
Golgota Wschodu miała miejsce również w Busku, w postaci potwornego mordu
dokonanego przez NKWD, na mieszkańcach tego miasta, w czerwcu 1941 roku, w
budynku Starego Sądu na Niemieckim Boku. Nigdy nie zapomnę tego pochodu
ukrzyżowanych ciał, niesionych na drabinach, z szeroko rozpostartymi ramionami
pomordowanych, które się tak rytmicznie uginały, w takt kroków niosących.
Pomimo lęku przed Bolszewikami pochód ten wyglądał majestatycznie, godnie w
jakiejś głębokiej zadumie. Większość ciał niesiono wzdłuż ulicy Sokoła, gdyż od strony
miasta obawiano się powrotu oprawców, którzy wrócili nazajutrz, chyba głównie w celu
zatarcia śladów zbrodni
Mieszkałem wówczas w odległości około 100 m. od budynku Sądu, a teren od
mojego domu w kierunku Sądu był niezabudowany i można było dużo zaobserwować

Rok 2014, Busk, Dom rodzinny autora przy ul. Sokoła 12,
obecnie ul. Hruszewskiego 14
Był to niewątpliwie największy mord polityczny w nowożytnej historii Buska,
przez wiele lat owiany tajemnicą milczenia, zapomniany, przemilczany, czeka na rzetelne
wyjaśnienie do końca. Jeszcze w 90 tych latach, po transformacji ustrojowej na Ukrainie
ludzie bali się o tym mówić, a inskrypcja na zbiorowej mogile na cmentarzu, jeszcze w
2003 r. informowała o zbrodni na mieszkańcach Buska, dokonanej przez „ o k u p a n t a „
Jestem chyba jedynym naocznym świadkiem wydarzeń tamtego koszmarnego
mordu NKWD w budynku Starego Sądu, w czerwcu 1941 roku.
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W tym roku mija 74 lata od tamtych ponurych wydarzeń. W tym czasie narosło
wiele nieścisłości, mistyfikacji i propagandowych opowiadań o tym potwornym mordzie
NKWD. W czasie okupacji Ukrainy przez ZSSR, w latach 1944 – 1991 nie wolno było
mówić o tych wydarzeniach, a socjalistyczna propaganda skutecznie zakłamywała fakty.
Dopiero po transformacji ustrojowej na Ukrainie w 1991 roku można było rozmawiać na
te tematy w ogóle, ale dochodzenie do prawdy, po tylu latach było bardzo trudne, tym
bardziej że przecież liczni świadkowie tamtych wydarzeń - Polacy wyjechali z Buska
jeszcze w 1944 i 1945 roku i nie mogli zeznawać w tej sprawie. Dziś być może warto
rzucić na papier te strzępy zapamiętanych faktów, ku przestrodze i pamięci potomnych.
Może kiedyś odkryte archiwa NKWD i ekshumacje zbiorowych mogił ujawnią całą
prawdę.

Tło wydarzeń na Kresach
Na drugi dzień po wybuchu wojny, 22 czerwca 1941 roku, nowe zaskoczenie na
ulicach miasta pojawili się uzbrojeni sowieccy cywile. Cywilne ubrania, marynarki, kurtki
i płaszcze mieli spięte wojskowymi pasami, z przywieszonymi do nich ładownicami na
naboje, granatami i pistoletami. Największe wrażenie jednak robiły na ramionach tych
ludzi pospolitego ruszenia długie karabiny z założonymi na nie bagnetami, oraz przypięte
do cywilnych czapek wojskowe czerwone gwiazdy.
Ulice opustoszałe, ludzie pochowali się po domach, zapanował jakiś nastrój
oczekiwania i przygnębienia. Nawet nie przeganiano chudobę na pastwiska, a i nikt nie
wyjeżdżał w pole do prac polowych. Nawet we własnych obejściach ludzie przemykali
bojaźliwie i intuicyjnie wyczuwali jakichś ważnych wydarzeń. Budynki użyteczności
publicznej i urzędy opustoszały, a dokumenty w nich pospiesznie palono i niszczono i
duża ich część walała się po ulicy.
Nieczynne były szkoły, zamknięte wszystkie sklepy i magazyny, a Żydzi nagle
posmutnieli i pochowali się po swoich domach.
Tylko w kościele nabożeństwa odprawiały się normalnie, jak, na co dzień, a głos
organów słyszalny był aż na rynku, jakby na przekór wszystkiemu.
Dopiero po jakimś czasie w urzędzie miejskim odnaleziono sporządzone przez
Żydów listy mieszkańców, z których wynikało, że wszyscy mieszkańcy ulicy Sokoła, od
pierwszego do ostatniego numeru na Niemieckim Boku przeznaczeni byli do wywózki na
Sybir. Te wywózki rozpoczęły się od strony Papierni i zdążyli wywieść tylko kilkanaście
rodzin z tamtej strony ulicy Sokoła.
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Przy wszystkich czynnych jeszcze urzędach i głównych obiektach użyteczności
publicznej pojawiły się warty złożone z tak uzbrojonych cywili, a napływowa ludność
rosyjska, rodziny urzędników i NKWD zaczęły pośpiesznie opuszczać miasto.
Dla mnie niemieckie „wyzwolenie Buska” oznaczało zbawienne uwolnienie od
panicznego strachu przed wysyłką na Sybir, worki z suszonym chlebem były już
niepotrzebne / ci co wcześniej zostali wywiezieni pisali, żeby naszparować jak najwięcej
suszonego chleba /, węzełki z odzieżą i pościelą można już było rozpakować, a lampy
naftowe wieczorami mogły już świecić się pełnym światłem
Przed opuszczeniem Kresów, przed wkroczeniem Niemców Sowieci krwawo
rozprawili się z wrogami, w myśl zasady, że w ręce Niemców nie mógł żywcem wpaść
żaden „wróg ludu” przetrzymywany w kazamatach NKWD, na kresach.
Ostatnie aresztowania „ mając za rogiem „ Niemców NKWD dokonało w
miejscowościach : Berezweczu, Oszmianie, Sarnach, Busku, Dobromilu, Lwowie,
Rudkach, Samborze, Drohobyczu, Stryju. Tych więźniów, przed wkroczeniem Niemców
mordowano na miejscu, lub w niektórych miejscowościach całymi dniami pędzono na
wschód, do sowieckich łagrów. Egzekucji więźniów na miejscu dokonano w
następujących miejscowościach : Augustów, Grodno, Łomża, Oszmiana, Słonim, Kowel,
Łuck, Ostróg, Sarny, Włodzimierz Wołyński, Busk, Kamionka Strumiłowa, Złoczów,
Horodenka, Kałusz, Nadwórna, Ottynia, Żydaczów, Borysław, Bóbrka, Dobromil,
Drohobycz, Gródek Jagieloński, Komarno, Jaworów, Oleszyce, Rudki, Sądowa Wisznia,
Szczerzec, Żółkiew.
Atmosferę tych wydarzeń w Busku można odnaleźć w pamiętnikach mieszkańca
Buska Ludomiła Szubartowicza, który w oryginale poniżej przedstawiam
Prawdopodobna liczba ofiar likwidacji więzień i innych kazamatów sowieckich jest
szacowana przez Krzysztofa Popińskiego badacza zbrodni sowieckich, w czerwcu – lipcu
1941 roku, na 20 000 – 24 000. W przeważającej części ludzie ci byli mordowani w
bestialski sposób, tuż przed ucieczką NKWD przed Niemcami w tych miejscowościach,
co miało miejsce w dniach 25 - 27 czerwca 1941 roku.

Lwów, czerwiec 1941
roku, Ofiary sowieckiej
masakry
źródło : Bew/Ullstein Bild
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Ludomił Szubartowicz zmarł 2 kwietnia 2002 roku i
pochowany został w miejscowości Wilcza k / Rzeszowa.

Rok 2015, Busk, budynek Starego Sądu,
w dolnym prawym rogu widoczne zakratowane okno,
to tu dowlókł się i skonał Longin Nemeczek

Opis wydarzeń w Busku
Największe zmartwienie ludzi w tym czasie stanowił nieznany los mieszkańców
aresztowanych w ostatnich dniach władzy sowieckiej. Aresztowani byli więzieni w
areszcie, który był pod stała obserwacją zaniepokojonych losem swoich bliskich ludzi.
Pierwszą wiadomość o losie aresztantów przyniósł Henryk Balicki, 15 letni wówczas
bratanek Kazimierza Balickiego, który został aresztowany razem z wujkiem.
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Przy zatrzymywaniu sposób zawsze był ten sam, zjawiało się dwóch po cywilnemu
ubranych panów i zdecydowanym głosem zapraszali na miting, lub spotkanie do
wyjaśnienia. Zaznaczali że nie trzeba było niczego zabierać bo zaraz po mitingu wrócą do
domu. Aresztowania odbyły się w pierwszych dniach po wybuchu wojny t.o jest 23, 24, i
25 czerwca 1941 roku. Nikt nie przypuszczał wówczas, że to jest czystka, likwidacja "
wrogów ludu ". Areszt w Busku mieścił się obok budynku Starego Sądu - dzisiaj ten
obiekt już nie istnieje. Był to szary, ponury budynek, bez okien, tylko pod dachem były
dwa zakratowane małe otwory, Swoim wyglądem robił przygnębiające wrażenie.

Rok 2015, Busk, areszt w Busku w czasach okupacji sowieckiej i niemieckiej
uproszczony szkic

Kalendarz wypadków:
 22.6. 1941

- wybuch wojny niemiecko- sowieckiej

 23 – 25. 6.

- masowe aresztowania,

 26.6

- mord mieszkańców Buska,

 27.6
- ucieczka NKWD z miasta, /istnieje duże prawdopodobieństwo , że
ta ucieczka nastąpiła już 26. 6 . natychmiast po dokonaniu mordu /, odkrycie ciał
pomordowanych w budynku Starego Sądu,
 28.6

- pogrzeb /grzebanie ciał na cmentarzu/
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 29.6. 1941 - wkroczenie w porze obiadowej Niemców do Buska
Przed egzekucją żołdakowi sowieckiemu zmiękło serce i kazał iść 15 letniemu chłopcu
do domu. Henryk widział mordowanie współwięźniów, przyszedł do domu i powiedział „
ciociu, my już wujka nie zobaczymy, bo ich teraz mordują”. Ta wieść lotem błyskawicy
rozniosła się po mieście, ludzie zaczęli rozpaczać i miasto opanowała żałoba, ale mimo
wszystko ludzie byli jeszcze przy nadziei, że może nie, może to pomyłka, tym bardziej, że
15 letni chłopiec był ze strachu półprzytomny i mówił nieskładnie. To w nadbudówce tego
domu / obecnie Petrusewicza 10A / w 1941 roku budynku nr.10 - apteka jeszcze nie było
/ludzie na zmianę przez ostatnie 2-3 dni obserwowali areszt i budynek Starego Sądu.
Myśleli, że jak warczą motory samochodów to będą ich gdzieś wywozić. Dopiero jak
wszystko ucichło, NKWD uciekło ludzie włamali się do budynku Sądu gdzie ukazała się
cała groza sytuacji.

Rok 2015, Busk,
Budynek Petrusewicza
nr. 10 A
dom z nadbudówką, z
której ludzie
obserwowali w czasie
kaźni budynek
Starego Sądu,

Rok 2015, Busk,
Budynek
Starego Sądu
miejsce kaźni 35 / 42
mieszkańców Buska
i okolic
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Drugi dzień po ucieczce NKWD pokazał całą grozę sytuacji, po wyłamaniu drzwi
w piwnicach sądu znaleziono zamordowanych strzałami w tył głowy. Pod zwłokami
trupów znaleziono jednego żywego, który źle trafiony, przeleżał struchlały ze strachu pod
zabitymi, przez kilkanaście godzin. Nic dziwnego, że w tym ogólnym rozgardiaszu
nikomu nie przyszło do głowy ustalenie liczby pomordowanych / nie ma o tym nigdzie
żadnej wzmianki /, tym bardziej że panicznie obawiano się powrotu morderców, co zresztą
nastąpiło, ale na szczęście na drugi dzień.
Był to Fiodor Kapij z Werblan, który potem relacjonował cały przebieg wydarzeń
- później brał udział w sotni Pobratima i jesienią 1944 roku zginął, w czasie obławy przez
Armię Czerwoną, w której rozgromione zostało całe ugrupowanie / książka " Uwierzyć
wiekom "aut. Sawczyna, str.125 /
Mnie ośmioletniemu wówczas świadkowi tych tragicznych wydarzeń utkwił
szczególnie w pamięci żałobny pochód idący ulicą Sokoła na Niemieckim Boku, gdyż
pomordowani pochodzili również w dużej mierze z Niemieckiego Boku.

Rok 2015, Busk, podwórko i brama,
którą prowadzono aresztowanych na rozstrzelanie
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Rok 2015, Busk,
drzwi do piwnicy w budynku Sądu
miejsce kaźni strzałem w tył głowy
i następnie spychanie
zwłok do piwnicy

Rok 2015, Busk, korytarz w budynku Starego Sądu,
te boazerie być może kryją jeszcze ślady krwi pomordowanych
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Pomordowanych niesiono na drabinach wyjętych z drabiniastych wozów, podobnie
jak na pogrzebach noszone są trumny / nieprawdą jest że pomordowanych niesiono na
noszach - jak to opisuje M. Trojan Krzynowa, w swojej książce Busk ".
Ten kołyszący się pochód wydawał się nie mieć końca, rozciągał się na kilkaset
metrów, od budynku Sądu, w którym ich pomordowano, aż za Sokolnię, gdzie
pomordowanych odprowadzano do ich domów Niosącym towarzyszyli krewni, zwłaszcza
płaczące kobiety, które wzdłuż pochodu w poszukiwali swoich bliskich. Pomordowani
ułożeni byli na tych drabinach na wznak z szeroko rozłożonymi rękami i te ręce uginające
się w rytm marszu niosących najbardziej utkwiły mi w pamięci. Rozpacz i płacz
wypełniały całą ulicę. Nigdy tego nie zapomnę. Widok ten został zakodowany w mojej
pamięci jako pochód / nie wiem dlaczego / ukrzyżowanych. Nie było bałaganu i
bieganiny, pochód kroczył w wielkiej powadze i smutku.
Ja wówczas mieszkaniec Ul. Sokoła 12 musiałem to oglądać, bo wszystkie ciała z
Niemieckiego Boku niesiono dosłownie w odległości 5 metrów od mojego domu. Z tego
co wiem ciała pomordowanych najpierw wynoszono z piwnicy i układano w rzędach na
ziemi w sali sądu, skąd po rozpoznaniu ich przez krewnych lub najbliższych / co do
niektórych ciał nie było to proste, bo dużo było torturowanych, a ich twarze
zmasakrowane, opuchnięte zalanych zakrzepłą krwią były trudne do rozpoznania /układali
je na drabinach i formowali pochód.
Najpóźniej zabrane zostały zwłoki pomordowanych pochodzące z wiosek wokół
Buska, których krewni dowiedzieli się o tragedii najpóźniej - to przypuszczalnie z tego
powodu nie można się doliczyć rzeczywistej liczby pomordowanych. Długo wieczorem,
pod osłoną ciemności, furmanki rozwoziły pomordowanych pochodzących z ościennych
miejscowości.
I tak, dyr szkoły i działacz społeczny Stepan Kużil pochowany został i spoczywa
na cmentarzu w Pobużanach - patrz art. w " Woli Narodu '' z dnia 26.10.1991 roku.
Dzisiaj nie wiadomo czy inne ofiary z Pobużan / wg wspomnianego artykułu były 3
ofiary z Pobużan, wg. tablicy pamiątkowej na ścianie Starego Sądu było 5 / również
pochowane zostały na cmentarzu w Pobużanach.
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Inskrypcja na mogile
Stepan Michajłowicz Kużil, zamordowany przez NKWD w Budynku Starego
Sądu przez NKWD, 23 / ? /. 6. 1941r.

Rok 2015, Busk, Mogiła Stepana Kużila na cmentarzu w Pobużanach
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Inskrypcja na mogile Stepana Kużila nic nie mówi, że został zamordowany przez
Sowieckie NKWD, w Budynku Starego Sądu w Busku / podobnie jak pierwotna
inskrypcja na zbiorowej mogile pomordowanych Buszczan na cmentarzu w Busku /, co w
niniejszym artykule prostujemy i uzupełniamy. Jest to pozostałość po sowietyzacji
Ukrainy przez ponad 45 lat, kiedy nie wolno było nic mówić o tym mordzie/
Pozostali pomordowani, pochodzących z Pobużan, widniejący na pamiątkowej
tablicy, na budynku Starego Sądu, pod poz. 24 – 27, znajdują się również na obelisku
pomordowanych w latach 1941 – 1944, na Starym cmentarzu w Pobużanach, gdzie zostali
pochowani.
Są to :

Rok 2015, Pobużany, Obelisk na Starym Cmentarzu
Ciała pomordowanych po które tego dnia nikt się nie zgłosił przewiezione zostały
do kostnicy, która w tych czasach znajdowała się w narożnej części cmentarza, tam gdzie
dzisiaj znajduje się cmentarz poległych żołnierzy Armii Czerwonej II Wojny Światowej.
Najbliżej mieszkającym od nas zamordowanym był Kazimierz Balicki, który
mieszkał w nieistniejącym dzisiaj małym domu pomiędzy Sanatorium, a Sokolnią.
Ówczesnym zwyczajem moja mama poszła wieczorem i czuwała wraz z innymi sąsiadami
przy zmarłym - zamordowanym, później przez cały tydzień pachniała trupim odorem.
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Rano pani Balicka pochowała swego męża prze domem, na podwórku. Na drugi
dzień z tego co wiem ludzi nachodzili księdza i nakłaniali go do robienia pogrzebów, ale
był czas wojny i ksiądz proboszcz nie chciał dać pozwolenia na tak dużą ilość
indywidualnych pogrzebów i ustalono, że dla pomordowanych odbędzie się uproszczony
pogrzeb zbiorowy, z tym, że rozkładające się ciała zostały dostarczone na cmentarz przez
krewnych i bliskich, cichcem, we własnym zakresie.
Wówczas chodziło po prostu o to żeby ciała tych męczenników już dalej nie
bezcześcić i oddać je ziemi Z tego co wiem to celebra pogrzebowa na cmentarzu odbyła
się późnym wieczorem pod osłoną ciemności i miała cichy przebieg, z udziałem tylko
krewnych i najbliższych. Wszyscy żyjące jeszcze Buszczanie z którymi rozmawiałem nie
pamiętają pogrzebu pomordowanych, moim zdaniem dlatego, że po prostu takiego nie
było. Niewiarygodne są opisy pogrzebu przedstawione w książce M. Trojan - Krzynowej "
Busk ", która urodziła się 1.1.1948 roku, na Dolnym Śląsku w Polsce 7 lat po tamtej
tragedii, która nie zna ani atmosfery tamtych czasów, ani miasta, ani podstawowych
faktów. a swój opis oparła na zasłyszanych i niesprawdzonych wiadomościach.
Na drugi dzień po dokonanej zbrodni sowieccy siepacze zostali zawróceni pod
Tarnopolem przez " zaporowe oddziały " i powrócili do Buska, zapewne głównie dla
zatarcia śladów zbrodni. W mieście zastali opustoszały budynek " Starego Sądu " z
zakrwawionymi ścianami, wyludnione ulice i szczelnie zamknięte domostwa - przerażona
ludność odwróciła się od Sowietów plecami.
Po pewnym czasie jak Niemcy zajęli miasto i kiedy sytuacja się uspokoiła,
urządzono pochowanym przy domach, w tym Kazimierzowi Balickiemu normalne
pogrzeby na cmentarzu. ale bez pochodu z dostarczaniem ciał cichcem, we własnym
zakresie, a ksiądz wykonywał celebrę tylko na cmentarzu. Dzisiaj nikt już nie pamięta
atmosfery tamtych czasów, przecież przez cały czas I Okupacji Sowieckiej propaganda
trąbiła że Sowieci przyszli wyzwolić Ukraińców spod panowania polskich panów, władza
sowiecka sprzyjała Ukraińcom, w Busku w tamtym czasie nie wyczuwało się żadnych
antagonizmów Polsko - ukraińskich. dowodzi temu fakt, że w czasie I Okupacji
Sowieckiej w Galicji z ręki Banderowców nie zginął ani jeden Polak - gdyby ktoś znał taki
fakt proszę podać - na pewno się nie znajdzie. Groźba wywózki na Sybir Polaków i
Ukraińców skutecznie odstraszała tych ostatnich od jakichkolwiek działań
nacjonalistycznych. Największą nie wyjaśnioną zagadką tamtych ponurych wydarzeń
stanowi ilość pomordowanych.
Po wkroczeniu Niemców do Buska nie mógł się odbyć opisywany w tej książce
zbiorowy pogrzeb z wielu względów. W tym czasie Niemcy parli na wschód i całe miasto,
ulice zapakowane były wojskiem, a droga główna przez Busk, Lwów - Kijów zajęta była
przez nieprzerwany przemarsz kolumn wojska niemieckiego.
Droga do cmentarza przedstawiała pobojowisko, porozbijane niemieckie pojazdy
/działko przeciwpancerne, 1 transporter opancerzony, samochód, inne mniejsze obiekty/,
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pobici sowieccy żołnierze i jacyś cywile koło młyna, zryta pociskami droga, rozwalony
mur cmentarny czyniły cmentarz nie dostępny i wielką bzdurą jest pisanie << teraz można
było pochować pomordowanych - str 220 książki Busk - M. Trojan -Krzynowa.
Ważkim powodem było że parafia nie wiedziała jakie teraz będą obowiązywać
przepisy w tym względzie i o pogrzebach ksiądz proboszcz nie chciał słyszeć o
pogrzebach, aż do czasu ukonstytuowania się nowych władz w mieście.
Charakterystyczne, że autorzy tych powieścideł / M. Trojan – Krzymowa, Sawczyn, S.
Dawidowski / w swoich dokładnych opisach nie podają podstawowych faktów, daty
pogrzebu, zdjęcia zbiorowej mogiły na cmentarzu. Zapewne dlatego, że polski- katolicki
wystrój tej mogiły, z polską / do 2005 roku / inskrypcją nie pasują do ukraińskiej
propagandy. Na szczęście Polacy pamiętają i co cieszy, młodzież obchodząc rocznice tego
pogromu.

Marzec 1943 , Busk , Pogrzeb Strutyńskiego
foto ze zb . K Krukowskiego
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Rok 2012, Cmentarz – warta honorowa przy zbiorowej mogile
pomordowanych w czerwcu 1941 roku przez NKWD Buszczan

Rok 2011, Busk, Warta honorowa polskich harcerzy na cmentarzu w Busku
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Rok 2015. Busk, Pamiątkowy Obelisk na ścianie
budynku Starego Sądu
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Nieprawdą jest również że Bolszewicy pomordowali Buszczan w buskim więzieniu
/jak podaje Sawczyn/, bo mordu dokonano w piwnicy Starego Sądu - patrz pamiętnik
Ludomiła Szubartowicza. W czasach okupacji niemieckiej, w 1941 roku na zbiorowej
mogile wykonany został betonowy nagrobek, typu sarkofag, na którym umieszczono
inskrypcję w języku polskim, ponieważ wówczas językiem urzędowym w Busku był tylko
język polski
Wielką mistyfikacją jest opis oddzielnych pogrzebów Ukraińców i Polaków w
książce M. Trojan - Krzynową - z wielką pompą i przemówieniami Ukraińców i cichy
skromny Polaków. Przeczy temu chociażby wspólna mogiła 19 mieszkańców Buska , o
wystroju katolickim - polskim i jeszcze do 2005 roku /przez ponad 50 lat/ z polską
inskrypcją, jak niżej.
TU SPOCZYWA 19 OBYWTELI BUSKA POMORDOWANYCH
W CZERWCU 1941 ROKU, W BUDYNKU STAREGO SĄDU,
PRZEZ OKUPANTA
Inskrypcja ta zastąpiona została jakimiś trudno czytelnymi tabliczkami ujmującymi
tylko niektóre ofiary, a przecież ONI wszyscy zginęli jednakową, męczeńską śmiercią i
jesteśmy IM winni część i szacunek niezależnie od narodowości.
Ksiądz Adamiuk wspomina że ukraińscy Popi uciekli w tym czasie z Buska, a
ludność ukraińska zwracała się o posługi kapłańskie do katolickich Księży i do Kościoła.
Kościół w tym czasie był ostoją społeczeństwa, zawsze przepełniony jak nigdy /jak
opisuje Ks. Adamiuk/, a spowiadać trzeba było często do późna w nocy.
Umieszczona w to miejsce w 2005 roku ukraińska inskrypcja nie informuje, o ilości
pomordowanych, nie podaje daty i miejsca dokonanego mordu.

Rok 2015, Busk, cmentarz – inskrypcja na zbiorowej mogile ofiar NKWD
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Rok 2003, Busk – Cmentarz, zbiorowa mogiła 19 mieszkańców Buska
pomordowanych w czerwcu 1941 roku przez siepaczy NKWD

Rok 2015, Busk - Cmentarz - grobowiec rodz. Meckiewiczów,
w którym spoczywają pomordowani L. Nemeczek i K. Balicki
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Dzisiaj z dużą dozą prawdopodobieństwa można stwierdzić, że w zbiorowej mogile
spoczywa 19 mieszkańców miasta Buska, a w grobowcu rodzinny Meckiewiczów 2
pomordowanych – Longin Nemeczek i Kazimierz Balicki, razem 21 pomordowanych
pochodzących z miasta Buska. Byli to w przeważającej części przedstawiciele polskiej
inteligencji i administracji państwowej.
Wg. tego ilość pomordowanych można z dużym prawdopodobieństwem przyjąć
następująco:
- z Buska

21 osób

- z Wolicy Derewlańskiej

9 osób

- z Jabłonówki

3 osoby

- z Pobużan

5 osób

- z Kupcza

4 osoby

- z Sokolia

1 osoba

Łącznie

43 osoby

Nieścisłość 42 – 43 osoby może pochodzić stąd, że któraś z osób ujęta w Busku
mogła pochodzić również z którejś z wiosek i mogła być policzona podwójnie - dziś już
nie da się tego jednoznacznie wyjaśnić.
Polacy, którzy wyjechali z Buska przeważnie w 1944 roku nie mogli podać swoich
zamordowanych krewnych i znajomych, a i redakcja listy pomordowanych w latach 90
tych, tj. po 45 latach po zbrodni, umieszczona na budynku Sądu w 90 tych latach nie
obejmuje wszystkich pomordowanych, zwłaszcza Polaków.
Ja miałem w pamięci z tych wydarzeń liczbę 42 zamordowanych i tej cyfry nie
ujawniałem, ponieważ nie miałem żadnych źródłowych potwierdzeń tej liczby, aż do dziś.
Dzisiaj znalazłem w książce „Uwierzyć wiekom” - aut. Sawczyna, na str. 116 cytuję << w
Drohobyczu w gazecie „Wolne Słowo”, w piątym numerze z dnia 18 lipca1941 roku, w
artykule „Bolszewicki pogrom w Busku” czytamy - w Busku Bolszewicy wymordowali w
zwierzęcy sposób dużo Ukraińców / ? / Na podwórzu i w piwnicy znaleziono ponad 40
pomordowanych. Ponieważ publikacja ukazała się około 3 tygodnie po dokonanym
mordzie, stanowi jedyny wiarogodny źródłowy dokumenty o tej zbrodni.
Inne materiały są dużo późniejsze i przeważnie pochodzą z lat 90 tych ubiegłego
wieku.
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Rok 2015, Busk. Tablica upamiętniająca mord w budynku Starego Sądu
mieszkańców Buska, przez NKWD w czerwcu 1941 r.
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W nagłówku tablicy upamiętniającej mord, czytamy :

Pamięci pomordowanych przez organy NKWD
mieszkańców naszego regionu, w pierwszych dniach wojnymiesiącu czerwcu 1941roku,w Buskim więzieniu - katowni

Na tej upamiętniającej tablicy, na budynku Sądu nie podano nazwiska uwięzionego
i zamordowanego razem z Longinem Nemeczkiem następującego nazwiska <<
Machnicki – nauczyciel, pochodzenia polskiego>>. Machnicki wymieniony został
wśród pomordowanych przez Jana Serbę, w książeczce „ Sztandar Sokoła z Buska „ na str.
25.
W tej samej książeczce Jan Serba wśród pomordowanych wymienia jeszcze
nazwisko Kowałek – Ukrainiec, a M. Trojan - Krzynowa, w książce Busk, na stronie 220
nazwisko Kowalczuk. Żadne z tych nazwisk nie zostało umieszczone na tablicy, na
budynku Starego Sądu. Ludzie jeszcze dziś wymieniają miejscowości oprócz Buska skąd
pochodzili pomordowani : Grabowa, Czuczmany, Wierzblany. Żadna z tych miejscowości
nie została ujęta na tablicy, na budynku Sądu.
Pozostałych 22 pomordowanych pochodziło z ościennych miejscowości jak np.
Stepan Kużil z Pobużan i inni z Wolicy Derewlańskiej, Jabłonówki, Kupcza, Sokola, i w
większości tam zostali pochowani. Trudno przypuszczać żeby ktoś, w warunkach działań
wojennych przywoził z wioski do Buska, pomordowanych celem pochówku.
Należy przypuszczać, że zapomnianych lub pominiętych zostało jeszcze kilka
nazwisk pomordowanych, przede wszystkim Buszczan, przeważnie pochodzenia
polskiego o których nie mogli upomnieć się Polacy, którzy w latach 1944 – 1945
wyemigrowali z Buska na zachód, po tylu latach nie można się temu dziwić, ale należy o
tym pamiętać.
Dzisiaj w opisach tych wydarzeń jest wiele niejasności, a jeszcze więcej
mistyfikacji i zwykłej propagandy. Jaszcze wielką krzywdą jest, że jeszcze dzisiaj żadna
ze zbiorowych mogił na miejskim cmentarzu nie posiada stosownej inskrypcji, która
informowałaby przechodnia - k t o w t y c h m o g i ł a c h s p o c z y w a ?.
Jedynie ekshumacja i przebadanie masowych mogił na cmentarzu mogłaby dać
odpowiedź na wiele pytań i niejasności, które skrywają mroki historii.
Można mieć nadzieję że zbliżenie Ukrainy do Europy spowoduje rzeczywiste
zbliżenie narodów, a przyjęcie zachodnich norm i obyczajów przez Ukraińców odmieni tą
sytuację.

