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1 / Polscy jeńcy wojenni w Busku
w pierwszych dniach okupacji sowieckiej
Parę tygodni po zajęciu przez sowietów Buska, w mieście na Niemieckim Boku
pojawiła się kolumna licząca około 50 plennych, wziętych do niewoli żołnierzy polskich. Była
to grupa jeńców, która nie zmieściła się w pomieszczeniach folwarcznych i przepędzano ich na
noclegi do budynku sanatorium przez około 2 tygodnie.
Zatrzymywane po kampanii wrześniowej i rozbrojeniu, polskie wojsko, kierowano
przede wszystkim w rejon budowy dróg, które w znacznej większości funkcjonowały w
„wielkiej sowieckiej ojczyźnie” jako najzwyklejsze „trakty polne”. Według zapisków i
pamiętników naocznych świadków, którzy przeżyli tę wojenną gehennę, zachował dokładny
obraz tragicznych losów polskich plennych w łagrach sowieckich po zakończeniu kampanii
wrześniowej. Polscy żołnierze – jeńcy sowieckich łagrów, po 17 września, na ogół do miejsca
przeznaczenia – obozów, byli doprowadzani piechotą, w zwartych kolumnach marszowych,
pod silną eskortą uzbrojonych strażników. Wszelkich „maruderów” opóźniających marsz w
postaci chorych, kalekich, rannych, wycieńczonych chorobami, głodem i zimnem, likwidowali
strażnicy pod osłoną nocy, później wykonywali to już otwarcie wciągu dnia. Najbardziej
znanymi obozami jenieckimi pracy były: obóz rówieński (od grudnia 1939 r. zwany
lwowskim) – system około 20 punktów obozowych rozlokowanych wzdłuż budowanej w
morderczym tempie drogi strategicznej Nowogród Wołyński – Lwów przez Równe, Dubno,
Brody. Skierowano na ten odcinek około 15500 jeńców, w tym 12.482 szeregowców i 1364
podoficerów. W rękach Armii Czerwonej znalazło się w roku 1939 ok. 240 tysięcy polskich
jeńców wojennych. Z tej liczby 125 tysięcy przekazano NKWD do obozów koncentracyjnych,
resztę zaś w większości / pomijając przypadki ich rozstrzeliwania lub uśmiercania/ zwolniono.
Początkowo dzień pracy plennych trwał około 10 godzin dziennie, nie wliczając w to
przemarszów, nie raz kilkadziesiąt kilometrów bez jakichkolwiek dni wolnych od pracy.
Szybko jednak okazało się że ubytek siły roboczej jest zbyt wysoki, przywrócono normalną
ilość godzin pracy i wolne od pracy niedziele. Na pracujących jeńców wyznaczone do
wykonania normy, sprawdzane pod koniec dniówki. Materiały do budowy dróg, dostarczany z
kamieniołomów koleją, w dalszej kolejności na miejsca budowy był dostarczany ręcznie, na
plecach lub taczkach, w bardzo prymitywny sposób. Średnia norma na jeńca, sięgała około 45
ton kamienia. Jeżeli zdołał wykonać około 110%, miał prawo następnego dnia do tzw.
„prembludy”. Był to rodzaj „obiadu”, który na miejsce pracy przywożono w beczkach. W jego
skład wchodziło: zupa ze zgniłych ziemniaków i warzyw, zmieszana z resztkami kasz i
resztkami mięsa / przeważnie z łbów końskich /. Faktyczna codzienna norma żywienia grupy
roboczej to: jeden bochenek chleba do podziału na 20 jeńców, kawa z owsa lub brukwi, co
wieczór, oczywiście bez cukru. Szansa przeżycia więc bez „obiadu” raz na parę dni, bardzo
„wydajnie” skracała życie więzionych. Cała grupa podlegała opiece medycznej, którą
sprawowała generalnie jedna na cały obóz pielęgniarka mająca do dyspozycji tylko jeden
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termometr i aspirynę. Z pracy mogli być zwolnienie danego dnia chorzy, których temperatura
przekraczała 38 oC. Warunkiem było jednak, by ich ilość nie wynosiła więcej niż 3 % na cały
obóz. Stąd wielu ludzi umierało na tyfus, czerwonkę lub biegunkę wykonując swoją codzienną
pracę, pomimo ciężkiego stanu chorobowego.
Zdarzali się odważni i zdecydowani na ucieczkę żołnierze-jeńcy, których towarzysze
przykrywali w zagłębieniach terenowych trawą i łętami ziemniaków, a następnie
przysypywano cienką warstwą ziemi. Robiono to przed końcem pracy. Gdy grupa odchodziła
do obozu na „odpoczynek”, więzień był wolny, zdany jednakże tylko na siebie w tym
nieprzyjaznym terenie. Do wykonania tego wielkiego zakresu robót budowlanych przy
budowie drogi utworzono kompleks obozów jenieckich, rozmieszczonych wzdłuż budowanej
trasy. Budowa drogi Lwów – Równe, o długości 204 km trwała od października 1939 do
czerwca 1941 roku. Budowali ją polscy jeńcy więzieni w obozach jenieckich znajdujących się
w następujących miejscowościach:
Angełówka k/Buska, Antopol k/Równego, Babin k/Równego, Busk, Dubno, Gruszwica
k/Równego, Gwozdów k/Równego, Jaryczów Stary na Folwarkach Miejskich, Kozłów
k/Buska, Kruszwica k/Dubna, Młodawa k/Równego, Niesłuchów k/Jaryczowa, Olesko (zamek
Sobieskich), Omeliany k/Równego, Podliski k/Lwowa Radziwiłłów k/Dubna, Ruda Poczajowa
k/ Dubna, Równe (miasto, dwa obozy), Sapożyn k/Równego, Sosenki k/Równego, Sytno
k/Dubna, Tarakanów k/Dubna, Tudorów k/Równego, Warkowice k/Dubna, Werba k/Dubna,
Werblany k/Lwowa, Zahorce Wielkie k/Dubna, Żydatycze k/Lwowa, Żytoń k/Równego.

W Busku jeńcy z obozu na Podzamczu pędzeni byli w kilku grupach, albo w kierunku
Kozłowa i dalej w kierunku Lwowa, albo w kierunku Brodów.
Był to bardzo ponury pochód, który wlókł się bezwładnie pod lufami sowieckich
karabinów. I dla nas mieszkańców Buska było zastanawiające dlaczego ci żołnierze, przed
wojną tacy eleganccy, teraz byli tacy „roschrystani”. Rozpięte płaszcze i marynarki, spod
których wystawała brudna bielizna. Zwłaszcza te długie piechociarskie płaszcze, których poły
prawie wlekły się po błotnistej o tej porze roku drodze Niemieckiego Boku. Machali rękami
jak wiosłami pomagając sobie w ten sposób w marszu po błotnistej drodze. Pamiętam że z
wielkim trudem podnosili niezasznurowane buty z wszędobylskiego błota które w tym czasie
było na wszystkich drogach w Busku.
Byli obrabowani ze wszystkiego, pasów, sznurówek, a nawet z guzików z orzełkami,
które im poobcinano. Przez to nie mogli nawet zapiąć płaszczy, aby choć trochę uchronić się
przed zimnem. Naciągnięte na uszy rogatywki, zarośnięte, sine i brudne twarze, smutny wzrok,
mówiły o przeżywanej tragedii tych ludzi – naszych rodaków.
Eskorta czerwonoarmiejców z charakterystycznymi długimi karabinami przy biodrze z
niemal defiladowym sprężystym krokiem miała pokazać wyższość nowej władzy, a przecież
plenni to byli zwykli żołnierze z poboru, bardzo często zwykli chłopi, którzy nie rozumieli
skąd tyle okrucieństwa i polityki w tym wszystkim. Ludzie litowali się nad tymi
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nieszczęśnikami i rzucali im co kto mógł, a to kawałek chleba, ciasta, jakiś szalik, rękawiczki,
papierosy. Oni starali się to chwytać zgrabiałymi rękami, tego nie wolno nam było robić,
dlatego rzeczy te leciały z ukrycia, zza węgła, ogrodzenia czy drzewa. Dużo tych rzeczy
spadało w błoto i po przemarszu kolumny leżała rozdeptana na ziemi.
Nie mogli tego zbierać – kolumna musiała iść dalej.
I znalazł się ktoś odważny, ktoś który poszedł do komendanta z pytaniem – czy nie
można by tych rzeczy zebrać od ludzi do kosza i rozdać plennym., normalnie bez tego
bałaganu.
Nie ma żadnych przeszkód, padła odpowiedź, tylko proszę podać nazwiska tych, którzy
będą się tym zajmować, " u nas porządek musi być '' odpowiedział komendant.
Wtedy jeszcze nikt nie zdawał sobie sprawy z obłudy tej nowej władzy, wręczono listę
6 osób, którzy mieli się tym zajmować, a po godzinie wszyscy zostali uwięzieni przez NKWD.
Poniżej przedstawiono sylwetki dwóch zapamiętanych wolontariuszy z Buska którzy
chcieli się zajmować pomocą plennym polskim żołnierzom :
– Janina Frey z Lipibok
– Wiktor Habel z Niemieckiego Boku

Rok 1938, Busk, w środku w kaszkietku Janina Frey

Janina Frey - patrz zdjęcie, która ocalała z tej sowieckiej pożogi. Janina uciekła w
czasie pożaru więzieni w Charkowie i w stanie mocno poparzonym zdołała dotrzeć do domu w
Busku
Mieszkała w Busku, a następnie po repatriacji w Nysie
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Rok 1984, Zabrze, Wiktor Habel - Sybirak
Więzieni byli najpierw w Busku, a następnie przez 3 miesiące w jakichś podziemnych
kazamatach we Lwowie. Przesłuchania odbywały się codziennie i zawsze nocą i po 3
miesiącach przesłuchań odczytano mu wyrok – 8 lat zesłania na ciężkie roboty na Sybirze za "
działalność wywrotową na szkodę władzy radzieckiej ". Wiktor w ostatnim słowie zapytał czy
po odbytej karze będzie mógł wrócić do domu.
W odpowiedzi usłyszał od sędziny, / która – jak mówił, bardziej podobna była do
ladacznicy niż do sędziny / „ Ty uwidisz Polszu kak maju p....” / Ty zobaczysz Polskę jak
moją p…./ Na Sybirze / jak opowiadał / spotkały go nieludzkie – katorżnicze warunki
obozowanie, życie pod gołym niebem, przy 30 stopniowym mrozie. Pracowali przy wyrębie
lasu, palili ogniska, które były ich domem.
Wiktor przeżył ten koszmarny łagier i wrócił z Armią Andersa, walczył pod Monte
Kasino, a po wojnie tułaczy los skierował go do Anglii, a następnie do Stanów, gdzie osiadł na
stałe w Pittsburghu
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Rok 2015, Busk, Lokalizacja obozu jenieckiego na Podzamczu
Dzisiaj po tym obozie jenieckim na Podzamczu pozostało kilka zdewastowanych –
opuszczonych zarośniętych chaszczami budynków i jakieś ruiny zapadniętych fundamentów.
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Plan, folwark w Busku – polski obóz jeniecki
w czasie II Wojny Światowej

Legenda :
1 Budynek folwarczny 1
2 Budynek folwarczny 2
3 Budynek folwarczny 3
4 Budynek folwarczny 4
5 Budynek folwarczny 5
6 Budynek folwarczny 6
7 Zalew – martwe koryto Bugu
8 Ścieżka – dojście na wzdłużną wyspę
9 Wzdłużna wyspa nad Bugiem
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Zalew wzdłuż rzeki Bugu, wzdłużna wyspa pomiędzy rzeką a zalewem /
prawdopodobne miejsce pochówków zmarłych w obozie jeńców /
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Ścieżka przez zalew – przejście od strony folwarku na wysp
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Tam gdzie rzeka Pełtew wpada do Bugu

Wzdłużna wyspa nad Bugiem na której mogą być ślady pochówków jeńców

Najciekawszym miejscem obozu może się okazać brzeg rzeki Bugu i Pełtwy. Trudno
sobie wyobrazić żeby przez cały rok przebywania około 1000 jeńców – polskich żołnierzy
wziętych do niewoli we wrześniu 1939 roku, nikt z nich nie zmarł, nie został rozstrzelany lub
zamordowany. W takim wypadku władze sowieckie swoim zwyczajem zakopywały zwłoki
cichcem i skrycie przed okiem ludzkim. Na cmentarzu w Busku na pewno takich pochówków
nie było. Także samo z jeńcami – żołnierzami niemieckimi w 1944 – 1945 roku którzy
przebywali w tym właśnie obozie. Może się okazać że w historycznym miejscu na brzegu, tam
gdzie wpada rzeka Pełtew do Bugu, w bardzo zacisznym zakątku, za miastem, znajdują się
nikomu nieznany ślady pochówków jeńców polskich lub niemieckich, a być może, że tych i
tych.
Na jednym ze zdjęć widać chłopców, którzy jakby tam czegoś szukali – czego ?? Może
i polskim wolontariuszom wolno tam pogrzebać.
Obóz jeniecki polskich żołnierzy był również w małej wiosce Angiełówka około 2 km
od Buska w kierunku na Brody. Przed wojną była to wioska zamieszkała przez niemieckich
kolonistów, wywiezionych w 1940 roku przez Sowietów na Sybir. Niemieccy koloniści
wywożeni byli na Sybir w pierwszej kolejności, jeszcze przed polakami. Być może jeńcy
zamieszkiwali opuszczone przez wywiezionych kolonistów domostwa. Dzisiaj ta wioska jest
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opuszczona, zamieszkuje ją zaledwie kilka ukraińskich rodzin, Na obrzeżach wioski zachował
się mały wiejski cmentarzyk, opuszczony i zaniedbany podobnie jak wioska.

Rok 2014, wieś Angiełówka 2 km. od Buska

Rok 2015, Angiełówka k /Buska – cmentarz
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4./ O polskich plennych wg Marii Tomkiewicz – Dinter
>>

Królewskie Wolne Miasto Busk <<
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5 / Ze wspomnień Ludomiła Szubartowicza z Wolan
Akt kapitulacji zapewne uwzględniał wysunięte przez stronę polską warunki, które
miały zabezpieczać życie i powrót do domów poddanych żołnierzy. Bowiem ci, po złożeniu
broni, chętnie rozdawali różne przedmioty zgromadzonej ludności, wypytując o odległości i
kierunek do Lwowa, Żółkwi, Rawy Ruskiej itp. Nikt z nich nie przypuszczał wówczas jeszcze,
że zostaną w bezczelny sposób oszukani. Dla wielu z nich akt kapitulacji stał się wyrokiem
śmierci, albo zsyłką do łagrów sowieckich na Syberii. W pamięci utkwił mi taki oto obrazek :
żołnierz sowiecki odebrał polskiemu oficerowi lornetkę, Dłuższy czas przy niej coś
manipulował, usiłując otworzyć futerał. Wreszcie zdenerwował się, odpiął pasek i przypiął go
do karku swojego konia, resztę rzucając do rowu. Miałem zamiar wziąć tę lornetkę, ale jakiś
starszy ode mnie chłopiec uprzedził mnie. Piękne konie polskich ułanów zabrane zostały przez
Rosjan, albo zamienione na chabety którymi oni przyjechali do Polski, a te z kolei stawały się
łupem wiejskich chłopów, Ukraińców. Poddanych żołnierzy pośpiesznie grupowano w szeregi
i prowadzono do pośpiesznie przygotowanego na folwarku w Busku / dzielnicy Podzamcze /,
obozu.
Umieszczeni w oborach i chlewach żołnierzy polscy zrozumieli że zostali oszukani.
Sowieci nie przejawiali najmniejszego zamiaru przestrzegania dopiero co podpisanego
dokumentu – umowy kapitulacyjnej. Jak opowiadano oficerów wzywano do ujawniania się,
obiecując im pracę biurową, natomiast szeregowym pracę fizyczną, oczywiście obie miały
satysfakcjonować wszystkich, jako że płace miały być bardzo wysokie. Skrupulatnie oglądano
dłonie wziętych do niewoli.
Jeżeli były delikatne uznawano, że ich posiadacz jest inteligentem, a więc oficer. Do
stacji kolejowej w Krasnem podążały dwie grupy: oficerów, podoficerów oraz żołnierzy
szeregowych. Droga z Krasnego jak potwierdziła historia oficerów wiodła do grobów,
natomiast szeregowych do ciężkich obozów pracy. Część spośród szeregowych usytuowano w
na prędce przygotowanym lagrze, pomiędzy Buskiem i Kozłowem. Stanowiła ona siłę roboczą
przy budowie biegnącej tędy asfaltowej szosy która łączyła Lwów z Kijowem, a która biegła
ze Lwowa przez Jaryczów, Busk, Brody, Równe, Żytomierz. Do budowy rzeczonej asfaltowej
drogi, oraz jej towarzyszących mostów wciągnięto również absolwentów Szkoły Technicznej
we Lwowie /przy Snopkowskiej/ oraz niektórych inżynierów polskich.
Wspomniany lagier dysponował kilkoma nędznymi barakami, w których wegetowali
jeńcy polscy. Zasieki z drutu kolczastego nie pozwalały na ucieczkę. Były tam również baraki
biura, które zasłaniały kolczaste zasieki, bowiem usytuowane były przed nimi, zaraz bok
budowanej drogi asfaltowej. W biurach tych zatrudniane były Rosjanki, żony oficerów
NKWD. Na czele całego lagru – obozu, pełniąc funkcję Heroda, stał enkawudzista, który z
pochodzenia był Ukraińcem.
On to brał czynny udział przy rozstrzeliwaniach więźniów w Busku Potwierdzał to
Franek Biskup, który w charakterze pracownika umysłowego pracował właśnie w tym obozie.

Obóz polskich jeńców w Busku

S t r o n a | 19

Wspominał między innymi że nawet pracujące tam Rosjanki negatywnie wyrażały się o swoim
szafie który obchodził się z jeńcami w sposób naganny i nie przejawiając jakichkolwiek uczuć
ludzkich.
Któregoś dnia, kiedy już mocno się ściemniło, znalazłem się razem z bratem
Mieczysławem w okolicy rzeki Bug. W pewnym momencie zauważyliśmy dwóch idących w
naszym kierunku żołnierzy polskich. Nawiązaliśmy z nimi kontakt. Zawierzyli nam i przyznali
się że są uciekinierami z obozu tego w folwarku. Postanowili iść wzdłuż Bugu, aby nie
zabłądzić, aż do granicy z Niemcami i dalej....do domu, bowiem pochodzili gdzieś z okolic,
które teraz znalazły się pod okupacją niemiecką. Brat im doradził aby uważali na ukraińskie
wioski, które właśnie są rozmieszczone nad rzeką. Czy do końca ucieczka im się powiodła,
tego oczywiście nie można było dociec, ani wtedy, ani później. W każdym razie wielu było
śmiałków i desperatów, którzy podejmowali ucieczki, lecz wielu z nich przypłaciło to życiem,
zawieszając swoje ciała na okalających obóz zasiekach z drutu kolczastego.

6 / Post scriptum
Ten artykuł powstał głównie z myślą o wolontariuszach, poszukujących śladów –
grobów Polaków porozrzucanych, głównie na wschodnich rubieżach naszej ojczyzny.
Miejsce gdzie Pełtew wpada do Bugu, niechaj stanie się dla nas Polaków miejscem
geograficznym, ale również historycznym. Tutaj w pobliskim folwarku mieścił obóz jeniecki,
w którym w katorżniczych warunkach przebywało, przez ponad rok, około 1000 polskich
jeńców wojennych 1939 roku. Wycięczeni pracą ponad siły, głodem i chłodem pod koniec
1940 roku zostali popędzeni w głąb Rosji i wszelki ślad po nich zaginął.
Być może we wskazanym w tym artykule terenie da się jeszcze odnaleźć jakieś strzępy,
ślady bytności tych ludzi.
Niech ten artykuł będzie przewodnią wskazówką do tego celu.

