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PAMIĘCI POTOMNYCH

W tym roku mija 70 ta rocznica wypędzenia nas – Polaków z
naszego Rodzinnego Gniazda , Naszej Ojczyzny – KRESÓW
Upływa czas , mijają lata , tylko tęsknota w sercach ciągle ta sama
Niech ta książeczka świadczy i przypomina o naszej bytności
na tych, dla nas Świętych Ziemiach – KRESACH , gdzie od wieków
żyliśmy my i nasi przodkowie .
Myśmy wyjechali , ale pozostały po nas opuszczone
cmentarze , bezimienne przydrożne krzyże , kapliczki , kościoły i
cały nasz świat , który dzisiaj trudno ująć pamięcią i opisać .
Nasi przodkowie żyli na niej , bronili ją, od wieków
kształtowali oblicze tej ziemi i na trwałe wrośli w jej historię .
Kiedy nas zabraknie , kiedy odejdzie ostatni Kresowiak ,
niech ta skromna publikacja świadczy o nas , że tu byliśmy ,
że stąd wywodzą się nasze korzenie..............
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Posłanie z okazji obchodzonego na Ukrainie
" DNIA UNII EUROPEJSKIEJ "
/ opublikowane w wersji fonicznej na sympozjum w
Domu Narodowym 2015 r. /
Witam i pozdrawiam ,z okazji obchodzonego na Ukrainie Święta"
DNIA UNII EUROPEJSKIEJ " proszę przyjąć od byłego mieszkańca
Buska , obecnie obywatela Polski i Unii Europejskiej serdeczne
pozdrowienia i życzenia aby Ukraina jak najszybciej znalazła swoje
miejsce w rodzinie " Wolnych Narodów Świata "- Unii Europejskiej

W Busku mieszkałem 11 lat , do maja 1944 roku , przy ul Sokoła
10 , dziś ul. Gruszewskiego . Taki mały skromny , budynek,przechodząc
obok zaglądnijcie przez te małe okienka , może zobaczycie małego
chłopca , przy lampce naftowej , nad książką lub kajetem .
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Ale teraz na poważnie , dziś w dobie Internetu śledzę dokładnie co
dzieje się w Busku – zmieniło się dużo , może wszystko , ale bieda ,
niedostatek pozostały takie same . Dawniej Książęce miast Busk było
chlubą Galicji , krystalicznie czysta woda w Bugu , Pełtwie i Słotwinie ,
balsamiczne powietrze i jakże cudownie zielona trawa , opiewane przez
poetów Bużany , wielka ilość mostów , po których dudniły karoce , fiakry
czyniły że już wtedy to miasto należało do Europy, a Busk ponad 200 lat
temu nazywano "Wenecją Wschodu " . To z Buska pochodzi hr. Kazimierz
Badenii , wielki mąż stanu , w 1895 roku premier Austrio – węgierskiego
rządu , na dworze cesarskim Franciszka Józefa II we Wiedniu znany z
tego że walczył o prawa obywatelskie i swobody narodowościowe
Czechów, Ukraińców Polaków i innych narodów w tej części Europy
Dziś w Pradze czeskiej jest ulica imienia Hr. K. Badenii , a w roku
2011 obchodzono uroczyście 100 rocznicę śmierci tego wybitnego męża
stanu , a przecież i mieszkańca Buska . Busk już jest w Europie , tylko
Ukraińcy , a także my Polacy tego nie dostrzegamy . Teraz na Ukrainie
powinno się przystąpić do budowy społeczństwa obywatelkiego i nie
patrzeć do tyłu na mroczne lata historii na propagandę , ale do przodu , w
przyszłość , w stronę Europy , gdzie ludzie żyją dostatnio i szczęśliwie ,
mają dobre zarobki , zapewnioną opiekę zdrowotną . Popatrzcie na
Polaków , ile dostali dopłat z Unii Europejskiej , w ciągu ostatnich lat
ponad 450 mld zł., to olbrzymie pieniądze , większe niż łącznie budżety
Polski i Ukrainy . Pamiętam jak za moich czasów Sokolnia była takim
skromnym budynkiem , z taką wąską długą salą , ale zawsze pełną ludzi
,przychodzili tutaj , kto chciał . Dzisiaj powinien wisieć duży plakat
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" Dzisiaj prelekcja na temat Unii Europejskiej , wstęp wolny ,

zapraszamy wszystkich " . Przystosować budynek do spotkań z
mieszkańcami , do wspólnych dyskusji o problemach nurtującymi ludzi ,
Sokolnia powinna być dla ludzi , a nie dla urzędasów
Dawniej dookoła Sokolni rozpościerał się duży , malowniczzy park.
Zawsze prawie w każdą niedzielę odbywały się tutaj festyny, zabawy,
grała orkiestra , tańczono i gdzie to wszystko dzisiaj się podziało
Nie dzielono społeczeństwa na ukraińców , polaków , żydów , żyli
obok siebie zgodnie , pomimo że była wojna i też było biednie .
W tej chwili dużym osiągnięcie waszym jest to że Ukraińcy są
rzeczywiście wolnym narodem ,a Ukraina suwerennym państwem ,
niezależnym od Moskwy . Dzisiaj wspólnym dążeniem powinno być aby
znieść te dzielące państwa i narody granice
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TUŁACZKA WYPĘDZONYCH
Ucieczka z Buska
Na wiosnę 1944 roku u niejakiego Ukraińca Piatnicy , na
Niemieckim Boku w Busku odbywały się tajne narady komitetu UPA.. Na
tych naradach została sporządzona lista Polaków do wymordowania w
pierwszej kolejności.
Na początku tej listy figurowało nazwisko mojego ojca Stanisława
Cwen, ale oczywiście był to wyrok dla całej naszej rodziny. Ten Piatnica
miał 4 synów i jeden z nich był kolegą mojego ojca i w skrytości
przyszedł i powiedział "uważajcie, bo grozi wam śmiertelne
niebezpieczeństwo , całej waszej rodzinie".
Na drugi dzień dostaliśmy szczęśliwie , o godz. 9 tej wagon i
wyjechaliśmy na zachód. Jazda do stacji Krasne trwała około 1 godz. więc
na spakowanie się , zabranie najpotrzebniejszych rzeczy i na załatwienie
formalności związanych z wyjazdem mieliśmy tylko kilka godzin , bo
pociąg wyruszył na zachód o 22 giej.
Na początku podróży ojciec nam powiedział, że musimy jeszcze
uważać, bo zdarzały się wypadki, że Ukraińcy napadali na pociągi
ewakuujących się Polaków podczas postojów pociągów.
Wtedy zostawiłem za sobą 11 najszczęśliwszych lat mojego
dzieciństwa, przeżytych nieraz w biedzie i głodzie, w obawie przed
wysyłką na Sybir, mordami ukraińskimi, ale nie zamieniłbym ich na żadne
inne lata W owym czasie nikt nie zdawał sobie sprawy, że jest to wyjazd
na zawsze i każdy z wyjeżdżających liczył na to, że wkrótce skończy się
wojna, wszystko się uspokoi i wrócimy najdalej za miesiąc na swoje.
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Jak bardzo myliliśmy się. Nasz wyjazd odbył się 2 maja 1944 roku i
pomyśleć, że takie były wtedy losy Polaków na Wschodzie, jedni
Ukraińcy skazali nas na śmierć, a drugi Ukrainiec pomógł nam ocalić
życie. Mój Kolega Adolf Zabuski , który wyjechał z Buska kilka tygodni
później , pod koniec maja idąc pożegnać się przed wyjazdem ze
znajomymi , tak opisuje przedmieście Niemiecki Bok , które jeszcze na
kilka tygodni przed wyjazdem Polaków kipiało życiem .
Pootwierane wrota stodół , budynków gospodarczych , otwarte już
splądrowanych domostw drzwi , okna . podwórka zawalone słomą ,
sianem , narzędziami , maszynami rolniczymi , pozostawione w nieładzie
nawet worki ze zbożem i innymi rzeczami , które nie zdołano zabrać , a to
widmo uzupełniał przejmujący ryk krów i przemykających się pomiędzy
opłotkami złodziejaszków , którzy od tego czasu zaczęli się bać samych
siebie . Dziko wałęsające się wygłodniałe psy i koty uzupełniały to ponure
widowisko . Wyjazdy - ucieczki polskich rodzin na zachód odbywały się
w zasadzie w maju i czerwcu 1944 roku , tylko niewiele rodzin wyjechało
wcześniej i raczej ci z wiosek , jak Adamy wyjeżdżali na zachód już lutym
i marcu . Po wyzwoleniu Buska przez Armię Czerwoną 15 lipca tylko
kilka rodzin z Małopolski wróciła do Buska , ale i tak wysiedlono ich po
kilku miesiącach w ramach tak zwanej " Repatriacji " , na " Ziemie
Odzyskane " Tak rodziła się , skąpana w ludzkim nieszczęściu " Wolna
Ukraina ", wolna po wymordowaniu Żydów i wypędzeniu Polaków ,
tych , których nie zdołano wymordować . Jak wygląda efekt tych czystek
etnicznych wyraźnie widać nawet jeszcze dzisiaj .
Miasto umarło , jak opisuje Iwan Sawczyn w swojej książce " Busk -

3
Uwierzyć Wiekom" , w chwili wkraczania Armii Czerwonej do
Buska miasto był całkowicie wyludnione , dopiero kilka dni po
wyzwoleniu 22 lipca 1944 roku doliczono się 700 mieszkańców , a na
początku 1945 roku ilość mieszkańców wzrosła do 2700 . Banderowcy
okaleczyli przede wszystkim własne miasteczka , wioski i cały naród ,
który nie może odrodzić się do dzisiaj .
Mówienie, że "Ukraińcy mordowali Polaków", / co potocznie jest
przyjęte / jest wielkim błędem. Polaków mordowali siepacze, którzy
nazywali się Ukraińską Powstańczą Armią, która powstała tylko i
wyłącznie po to, aby mordować Polaków i rabować ich majątki
Podróż na zachód mieliśmy znośną , trwała ona 7 dni , od 2
do 9 maja . Tutaj zamieszkaliśmy we wsi Wola Żyrakowska w
dużym gospodarstwie St. Stachnika , który przed wojną był posłem
na sejm Rzeczpospolitej Polskiej
Pierwszy tułaczy przystanek
Pod koniec lipca 1944 roku w Woli Żyrakowskiej k / Dębicy
14 maja można było słyszeć charakterystyczne głuche dudnienie i
pomruki , sygnalizujące zbliżanie się od wschodu frontu wojny .
Znaliśmy dobrze te odgłosy ze wschodu , wskazujące na to , że
front znajduje się w odległości 50 – 70 km i że należy go się
spodziewać za kilka dni - tygodni
Wiedzieliśmy , że te pomruki będą się przybliżać i nasilać i po
pewnym czasie przerodzą się w otwartą kanonadę i tumult wojny .
Pierwsze spotkanie z Ruskimi , których byłem bardzo ciekawy ,
było bardzo zabawne i ciekawe . Przed nadejściem frontu moja mama
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przewidując , że będziemy musieli przez kilka dni siedzieć w piwnicy
lub w schronie i , że nie można będzie używać kuchni , ugotowała
duży kilkunasto litrowy garnek zupy i pozostawiła go gdzieś w
chłodnym miejscu , w spiżarni .
Po ustaniu kanonady , ojciec powiedział , że Niemców już nie
ma , że przyszli Ruscy i że możemy już wyjść ze schronu i wtedy
zobaczyłem sowieckich '' wyzwolicieli '' , którzy dorwali się do tego
garnka naszej zupy .
Był to iście sielankowy obraz , na środku sieni stał ten garnek
zupy , a wokół niego wianuszkiem siedziało w kucki kilku sołdatów i
wiosłowali jakimiś kopyciokami , aż gwizdało . Wyglądało to bardzo
zabawnie , karabiny i pepesze leżały obok , a oni zajadali się
spokojnie , nic nie mówiąc , na koniec garnek z resztką zupy krążył
z rąk do rąk , aż do zupełnego opróżnienia . Na koniec zarzucili broń
na ramię i najstarszy z nich powiedział '' nu rebiata pajeli , a tiepier
dawaj w pieriot '' / no chłopcy pojedli , a teraz naprzód / .
Ciągle słychać było od rosyjskich żołnierzy pytanie ''Bierlin
dalieko ?'' .
W naszym domu Sowieci urządzili szpital polowy i ściągali
tutaj rannych z pierwszej linii frontu . Było tutaj bardzo dużo
rannych , ciężko ranni po zabiegach chirurgicznych leżeli w
mieszkaniach , natomiast lżej ranni po opatrunkach leżeli siedzieli lub
spacerowali po podwórku
Nam w tym czasie kazano wynieść się do piwnicy , gdzie przez
dwa dni mieszkaliśmy na workach ze zbożem
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Ze wschodu przywieżliśmy ze sobą 2 ule pszczół , które przyjęły
się w nowym miejscu bardzo dobrze , bo przed przyjściem Sowietów
wszystko tutaj pachniało miodem i kwiatami . W nocy sowieccy
żołnierze dobrali się do tych uli z pszczołami, a rano na ziemi leżały
poprzewracane puste ule , puste ramki po wyjedzonych plastrach
miodu i warstwy martwych pszczół .
Mama powiedziała do ojca , żeby poszedł do przełożonego
oficera to może przynajmniej się dowiemy , którzy to zrobili , na to
ojciec odpowiedział , po co do nich chodzić , przecież i tak ich
poznasz po opuchniętych od użądleń mordach
Z tego okresu utkwił mi w pamięci pewien bardzo smutny
epizod , pewnego razu przywieziono z frontu rannego w brzuch
żołnierza , który bardzo cierpiał i jęczał ''wraczi , wraczi pamagitie ja
wmyraju '' / lekarze , lekarze pomóżcie ja umieram / .Myśmy już nie
mogli słuchać tych jęków i moja mama poszła do jednego z lekarzy ,
który stał bezczynnie paląc papierosa z prośbą , dlaczego wy mu nie
pomożecie przecież on tak bardzo cierpi i prosi .
Ten lekarz odpowiedział na to – proszę pani jemu w najlepszym
szpitalu na świecie nikt nie potrafi pomóc , on ma porozrywany cały
brzuch – jedna wielka rana i około 1 godzinę życia , ale dobrze ponieważ
pani tak ładnie prosi to ja mu podam morfinę , którą mamy na wagę
złota i trzymamy tylko dla wysokich rangą oficerów . I rzeczywiście
po chwili te jęki ustały , a pod wieczór opodal na łące , pod starą
gruszą przybyła jeszcze jedna żołnierska mogiła .
Ten przypadek często mi się kojarzy z opisywaną przez nijakiego
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kpt . Majewskiego lekarza i żołnierza Korpusu gen . Andersa , w jego
książce '' Wojna , ludzie i medycyna ''zabawną sytuacją pod Monte
Kasino , w kampanii włoskiej w 1944 roku .
Kapitan Majewski był ordynatorem w szpitalu polowym i
opisuje przygotowania w tym szpitalu przed atakiem na
Wzgórze Klasztorne ,
Jak zwykle wypisywanie lżej rannych , zamawianie leków itd. ,. .
wszystkie te przygotowania były już spełnione , ale do kpt .
Majewskiego zgłasza się pisarz mówiąc – panie ordynatorze trzeba
jeszcze zamówić morfinę , a Majewski na to – to zamawiaj na co
czekasz . Ale ile panie kapitanie , bo ostatnio zamówiliśmy 1500
jednostek , a i tak zabrakło , bo jak jest dużo rannych to czasem z
innych szpitali dzwonią za morfiną i na linię trzeba wydać
żołnierzom więcej niż zwykle . Majewski mu na to , słuchaj pal sześć
zamów 5000 jednostek , najwyżej nie przyślą wszystkiego .
Na drugi dzień , jak zwykle w tropiku kpt . Majewski odpoczywa po
obiadku , a tu przylatuje pisarz i mówi , panie kapitanie niech pan
natychmiast przyjdzie bo przyszedł transport leków , a Majewski na to –
jakich leków , przecież wszystkie magazyny mamy zapchane po brzegi i
niema gdzie tego upchać . Ale pisarz uparcie melduje – niech pan
koniecznie zejdzie , bo taki dwumetrowy murzyn drze na mnie
twarz , a ja nie wiem co robić .
Kpt . Majewski rada nie rada schodzi na dół , a tu murzyn
pokazuje mu zamówienie i pyta , czy to wasze Majewski mówi tak
to mój podpis , to zabierajcie , na co czekacie . Majewski bierze do
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ręki to zamówienie i patrzy a tam pisarz się pomylił i zamiast 5000
napisał 50000 jednostek morfiny
Majewski patrzy a tu cała droga do jego szpitala zablokowana
sznurem samochodów ciężarowych typu Sztudebaker załadowanych
po brzegi pudłami morfiny , w ilości wystarczającej do wytrucia całej
armii amerykańskiej
Jakże drastycznie inne było zaopatrzenie sowieckiego szpitala
polowego na pierwszej linii frontu k / Dębicy . Na to zaopatrzenie , jak
mówiono / zwłaszcza sanitariuszki /, oczekiwano od tygodni i wreszcie
przyjechała rozklekotana ciężarówka , z której wyładowano ; 2
woreczki 10 kg kaszy , torebkę cukru , 2 butelki spirytusu , 4 motki
waty i bandaży i kilka pudełek leków i zastrzyków . Byłem przy
tym i widziałem jak lekarze i oficerowie rozdzielali to między siebie
Pamiętam jak sanitariuszki w balii do prania bielizny , prały zużyte
bandaże , bez żadnych środków piorących , w takiej czerwonej jusze –
mazi . Póżniej te różowe bandaże były rozwieszane na sznurkach do
suszenia bielizny - k o s z m a r - . Charakterystyczne było zachowanie
tych sanitariuszek , ich chichot i zażenowanie , bo chyba zdawały
sobie sprawę z profanacji żołnierskiej krwi , o której tak dużo
chwalebnych poematów napisano w historii tego świata .
Dzisiaj trudno w to wszystko uwierzyć , ja bym też nie
uwierzył gdybym nie widział tego na własne oczy Pewnego razu
przywieziono tankietką prosto z frontu rannego w głowę żołnierza był
to strzelec pokładowy z tej tankietki , który został ranny w skroń , w
czasie kiedy wychylił głowę z wieżyczki tego samochodu dla
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zaczerpnięcia świeżego powietrza . Kierowca widząc rannego
towarzysza , zawrócił samochód i prosto z frontu przywiózł go do
szpitala , bo jak mówiono , był to bohater Związku Radzieckiego ,
odznaczony Wielką Gwiazdą
Wyniesiony z tankietki ranny leżał w agonii przez pół godziny
pod ścianą domu , a w tym czasie kilku innych żołnierzy przyglądało
się temu bezradnie . Po tym jak lekarz stwierdził zgon i ruchem ręki
pokazał , że to koniec ,jeden z żołnierzy odpiął zmarłemu pas z
pistoletem i założył go sobie , drugi zdjął lornetkę , następny buty i
jeszcze następny odpiął zmarłemu odznaczenia i wyjął dokumenty
Robili to wszystko bez żenady i w sposób jak mówili zmarłemu to
wszystko już nie było potrzebne . Następnie jacyś sanitariusze jeszcze
ciepłe ciało , owinięte w stary szynel pogrzebali pod stara dziką
gruszą , obok innych grobów , których przybywało , po kilka każdego
dnia Byłem chyba jedynym pogrzebnikiem obecnym przy tym
pochówku i wtedy nie zdawałem sobie z tego sprawy .
Na podwórku jeszcze przez długi czas stała z otwartymi drzwiami
tankietka , którą przed godziną przywieziono rannego żołnierza .
Na stopniu tego samochodu siedział ćmiąc papierosa kierowca ze
smętną miną , być może czekał na zmiennika , a może jeszcze raz
przeżywał ostatnią godzinę życia swego poległego towarzysza .
Po kilku dniach wegetacji w takich warunkach , powiedziano nam ,
że ponieważ linia frontu ustaliła się wzdłuż miejscowości Dębica –
Pilzno – Mielec , w ramach oczyszczania pasa przyfrontowego , musimy
się ewakuować na tyły frontu , na wschód . Droga naszej ewakuacji
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przebiegała przez obrzeża dawnego obozu doświadczalnego SS
Pustków – Blizna , z którego jeszcze w 1940 roku wysiedlono wieś
Bliznę , Ociekę ,Kamionkę , Rudę , Krzywą , Wolicę , częściowo Czarną
i wiele innych wsi .
Wysiedlone przed kilku laty wioski sprawiały ponure wrażenie ,
zabite deskami na krzyż drzwi i okna domów , zarośnięte chaszczami
podwórka , ogrody i sady i trudno przejezdne – nieuczęszczane od lat
drogi .
Dla tych miejscowości przyjście Sowietów oznaczało rzeczywiście
'' wyzwolenie '' . Nasz tułaczy pochód , to furmanka z całym naszym
dobytkiem ciągnięta przez naszego konia i uwiązaną z tyłu krową ,
wierną naszą żywicielką w tych trudnych czasach . Za tym wozem
wlokła się cała nasza rodzinka , a pochód zamykał nasz pies Dżok ,
którego ja ciągnąłem na sznurku i który na swoich pałąkowatych
łapach nie mógł za nami nadążyć .
Początkowo pokazywałem mu skórkę od chleba i takie inne ,
ale po pewnym czasie już się na to nie dawał nabierać
Drugi tułaczy przystanek
Znależliśmy schronienie we wsi Pietrzejowa k / Ropczyc , gdzie
przez dwa miesiące w jednej izbie mieszkaliśmy jeszcze z dwiema
innymi rodzinami . Z tego mieszkania utkwiły mi w pamięci duże
ilości tobołów , ustawionych pod ścianami , od podłogi po sufit ,
pomiędzy którymi trudno było się przecisnąć
Trudne warunki bytowe zmusiły nas do szukania pomocy u
naszych krewnych zamieszkałych na przedmieściu Rzeszowa , odległych
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od Pietrzejowej , około 45 km .
Nie było w tym czasie żadnej komunikacji kolejowej
,autobusowej , ani jakiejkolwiek innej i postanowiliśmy , że ja z mamą
pójdziemy do Rzeszowa pieszo . Wyszliśmy z domu około godziny 6
rano . Nasza wędrówka wiodła przez tereny przez które 2 miesiące
wcześnie przewalił się front i na polach walały się porozbijane i
spalone wraki czołgów , rozmaitego rodzaju samochodów , armat i
innego sprzętu . Zryte pociskami okopy , transzeje i głębokie leje po
bombach , mówiły o zaciętych walkach na tych terenach .
Szliśmy drogami polnymi i bocznymi i tylko z oddali
widzieliśmy drogę główną Rzeszów – Dębica – Tarnów , którą ciągnęły
na zachód niezliczone ilości sowieckiego wojska , na front
Do naszych krewnych dotarliśmy bardzo zmęczeni , ale bez
większych przeszkód , o godzinie 20 , po 14 godzinach marszu .Tu po
raz pierwszy od kilku miesięcy mieliśmy normalny posiłek , spanko i
święty spokój . Okazało się , że u ciotki jest wolne mieszkanie i , że
możemy się tutaj przeprowadzić .
Drogę powrotną do Pietrzejowej mieliśmy z mamą dużo łatwiejsza ,
bo ciocia odprowadziła nas na rogatki miasta , gdzie mieścił się
posterunek żandarmerii wojskowej , Tutaj jakiś sołdat załadował nas
na jadącą w naszym kierunku ciężarówkę i w domu znależliśmy się
po godzinnej podróży .
Nasz tułaczy pochód do Rzeszowa wyglądał podobnie jak 2
miesiące temu ewakuacja z Woli Żyrakowskiej do Pietszejwej , którą
właśnie opuszczaliśmy . Po drodze wciąż mijaliśmy ślady wojny .
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W głębokim jarze rzeczki Wielopolka w Ropczycach leżało dużo
porozbijanego sprzętu wojskowego , ale największe wrażenie robiły
rozdęte do nienaturalnych rozmiarów trupy koni , ze sterczącymi do
góry kopytami , widocznie trudne do usunięcia z tego bardzo głębokiego
jaru .
Jechaliśmy głównie drogami bocznymi , ale czasem musieliśmy
jechać drogą główną w kierunku Rzeszowa i wtedy mijaliśmy
posterunki żandarmerii wojskowej i gdzieś za Sędziszowem , przy
kontroli naszej furmanki , sołdaci kłuli bagnetami nasze worki ze
zbożem , mąką i przeglądali wszystko dokładnie , a potem mówili ''
droga wolna , można jechać '' . Wypatrywaliśmy tego Rzeszowa jak
zbawienia , im było bliżej tym na drodze robiło się jakoś lużniej i
spokojnie . Na początku tam gdzie wypatrywaliśmy celu naszej podróży
pojawiła się wisząca ciemna chmura , spod której zaczęły się
wynurzać zarysy miasta .
W tym czasie fama niosła , że w Rzeszowie kwateruje polskie
wojsko , a ja obsesyjnie byłem ciekawy , jak wygląda polski żołnierz
Pierwszych polskich żołnierzy po ponad 5 latach okupacji ,
zobaczyliśmy w Rzeszowie na ulicy Lwowskiej , jak wyładowywali
jakieś meble z ciężarówki .
W nowych mundurach , rogatywkach , wysokich butach ,
zapinanych na guziki z orzełkami bluzach , skórzanych pasach , no i z
orzełkami na czapkach , w odróżnieniu od sowieckich obdartusów
wyglądali bardzo przyzwoicie .
Nie wszyscy dzisiaj rozumieją , co wówczas znaczyło zobaczyć
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po kilku latach okupacji , naprzód sowieckiej , a potem niemieckiej ,
mówiącego po polsku polskiego żołnierza , w polskim mundurze z
orzełkiem na czapce . Na przyglądanie jednak nie było czasu , byliśmy
zbyt zmęczeni , a przed nami szmat drogi Znaliśmy się na przedmieściach
Rzeszowa i nasz pochód przez '' wielkie miasto '' nikogo w tym czasie ani
nie dziwił , ani nie interesował .
Tak dotarliśmy do mostu na Wisłoku , przy ulicy Lwowskiej . Do
celu podróży mieliśmy już tylko kilkaset metrów ,a dom naszej cioci
był widoczny opodal na pagórku , za rzeką . Stary żelbetowy most na
Wisłoku został wysadzony w powietrze przez wycofujących się
Niemców i teraz stał z boku , przeorany w środku , z kilkumetrową
wyrwą po minach .
Obok niego Sowieci wybudowali polowy most drewniany ,
którym odbywała się cała komunikacja . Cała jezdnia tego mostu zajęta
była przez wojsko , a cały ruch odbywał się tylko w jednym kierunku ,
na zachód . Dla cywili most był udostępniony tylko do przechodzenia
w obu kierunkach . Ten most był strzeżony z obu stron , przez
żandarmerię i co chwilę słychać było '' dokumenty ? '' , a potem , '' droga
wolna "
Po półgodzinnym oczekiwaniu , nie przepuszczono nas przez ten
most / pieszo można przechodzić , ale furmanka absolutnie nie / i
nakazano nam objazd przez Staroniwę i Krasne , jeszcze 20
kilometrów , 4 godziny marszu nocą , po nieznanych nieoświetlonych
polnych drogach . Do celu podróży dotarliśmy o północy , po 18
godzinach i ponad 70 kilometrach marszu , po polnych drogach .
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Trzeci przystanek tułaczki
Wszyscy byliśmy skrajnie wyczerpani , a ja pierwszy i jedyny raz
w życiu miałem nogi spuchnięte jak kłody . Pomimo , komfortowych
warunków po kilku miesiącach tułaczki , wygodnego łóżka i bielutkiej
pościeli , przez całą noc ze zmęczenia nie mogłem zmrużyć oka ,
wszystko mnie bolało , usnąłem dopiero nad ranem i spałem do
wieczora . Pierwsze co zobaczyłem po obudzeniu , to to jak nasz pies
Drżok czołgał się do miski , nie miał siły chodzić .
Tutaj skończyła się nasza półroczna tułaczka po Małopolsce ,
pomiędzy Dębicą Wolą Żyrakowską , Pietrzejową i Rzeszowem , gdzie
zamieszkaliśmy na 3 lata , do września 1947 roku .
Dalsze nasze losy :
– lata 1947 - 1951 , zamieszkaliśmy w Zabrzu – Biskupicach , gdzie
ojciec otrzymał pracę dozorcy , w poniemieckim majątku rolnym ,
– lata 1952 - 1956 , studia na Akademii Górniczo – Hutniczej ,
wydz. Metalurgiczny w Krakowie ,
– praca w Biurze Projektów Przemysłu Hutniczego w Gliwicach .
– Rok 1991 przejście na emeryturę .
Od 1957 roku osiadłem w Gliwicach , gdzie mieszkam do dziś
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DO BUSKA POJECHAŁEM 10 .10 . 2016 NA
ZAPROSZENIE I KOSZT KS. JANA STACHURY
W TYM MIEJSCU CHCĘ WYRAZIĆ SZCZERE
PODZIĘKOWANIE I BÓG ZAPŁAĆ ZA GOŚCINĘ
I CIEPŁE PRZYJĘCIE
KS. JANOWI
KS. KAMILOWI

PRZEZ CAŁY POBYT CZUŁEM SIĘ JAK W
DZIECIŃSTWIE PRZED KILKUDZIESIĘCIU
LATY W BUSKU

SZCZĘŚĆ BOŻE
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Pierwsze wrażenia
W Busku urzekła mnie przede wszystkim uprzejmość i grzeczność
ludzi . Zaraz pierwszego dnia na ścieżce w parku gonił w moim kierunku
chłopiec na rowerku , palną jak z karabinu „ Dobry den „ pognał ,i już go
nie było , dalej dwie rozpaplane – roześmiane młode dziewczyny –
beztroska , urocza młodość - piękna jak kwiaty wiosną , popatrzyłem za
nimi powiedziały „ Dobry dzień „ i poszły dalej , wcale nie zważając , że
za nimi patrzę .

Rok 2016 , park w Busku
W kiosku z pieczywem , któremu się przypatrywałem , wychyliła się
głowę starszej uprzejmej pani – „co potrzeba chętnie pomogę coś wybrać ,
ceny nie są u mnie wysokie „ , Na targu podszedł do mnie jakiś chłopina –
patrz pan mówi te pierożki muszą mi starczyć na trzy obiady , nie mogę
dzisiaj za dużo bo jutro zabraknie , a ja mam dwa fakultety i 40 dolarów
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emerytury i poszedł dalej swoją drogą ze swoją zatroskaną miną . Dalej
już wracając do domu na rynku koło kolumny mijała mnie taka dziewoja
na pewno miejscowa piękność , emerytury i poszedł dalej swoją drogą ze
swoją zatroskaną miną . Dalej już wracając do domu na rynku koło
kolumny mijała mnie taka dziewoja na pewno miejscowa piękność ,
ośmielony poprzednimi pozdrowieniami pomyślałem powie coś , czy nie , nie
powiedział za to zauważyłem źle skrywany uśmieszek , chyba cenniejszy niż
jakieś słowa i zgadnijcie obejrzałem się za nią czy nie . W Busku człowiek
obok człowieka nie przechodzi jak koło krzesła .
Mili Państwo na Niemiecki Boku , ul Petruszewicza przyjęli mnie
serdecznie , poczęstowali interesującą rozmową i pyszną kawą . Ich
stylizowany dom stoi na ścieżce mojego dzieciństwa .
Nie mogli zrozumieć ,że za moich czasów było tutaj zupełne pustkowie ,
czyściutka woda w Bugu i w Rowku , w którym prawie co dziennie się
kąpałem i myłem i że tutaj zaczynało się widoczne gołym okiem Grodzisko ,
które ciągnęło się aż do Pełtwy .

W pobliżu , jakieś 100m.stąd przebiega

ulica Gruszewskiego , dawniej ulica Sokoła , mój dom nr.10 w którym
mieszkałem aż do wyjazdu , w maju 1944 roku z Buska przedstawia
poniższe zdjęcie . W sąsiedztwie zachowały jeszcze domy , a raczej
chałupy Jurdygów , Krupickich , Lubaczewskich , Czajkowskich ,
Marynowiczów , Pitniców i jeszcze inne po drugiej stronie ulicy
Pietruszewicza . W moim domu mieszka – wegetuje jakiś wyglądający na
bezdomnego człowiek z chorymi nogami . Sam dom z pozabijanymi
deskami oknami , jak i inne w/ wym . wygląda jak ruina i chyba nie
przetrwa długo . Tyle życia tu było , ileż ludzkich życiorysów się tędy
przewinęło , a teraz głucho tu i pusto . Nie ma na rogu ulicy figury Św,
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Jana , za to po drugiej stronie ulicy stoi pomnik wypędzonych .
Jak by się Rodacy , którzy wyjechali /uciekli / stąd do Polski , w
1944 – 1945 roku zdziwili , widząc , że pomnik wypędzonych stawiają
teraz Ukraińcy sobie , tylko , że kto ? , gdzie ? i kiedy ? i ich wypędzał to
chyba sami nie wiedzą .
Trudno doszukiwać się sąsiadów znajomych , nikogo już nie ma i
willa , która wygląda jak dawna strażnica na wałach Rok 2016 .

Rok 2016 , Widoczne wyraźnie fragmenty wałów obronnych
i willa , która wygląda jak dawna strażnica na wałach
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Rok 2014 , dom rodzinny autora , ul. Sokoła 1

Rok 2014 , ul Gruszewskiego /ul Sokoła /, po prawej wjazd do Sokolni
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Przy ulicy Gruszewskiego / Sokoła / zachował się w dobrym stanie
budynek wybudowany w 1932 roku , lecznica – sanatorium chorób
wewnętrznych dr. Szejnberga . Budynek ten jednak nigdy nie był użytkowany
do celów medycznych . W czasie okupacji sowieckiej służył jako koszary , a za
Niemców była tam łażnia – odwszalnia dla wojska .

Rok 2014 , sanatorium , obecnie stacja sanitarna
Wybudowana w 1910 roku Sokolnia , pałac o nowoczesnej
europejskiej architekturze ,został kompletnie zniszczony w czasie I Wojny
Światowej i później już nigdy nie odzyskał dawnej świetności .
Historycznie można odnotować że w dniach 15 . 08 1920
stacjonował w nim sztab Siemiona

Przy ulicy Gruszewskieg / Sokoła /

zachował się w dobrym stanie budynek wybudowany w 1932 roku , lecznica –
sanatorium chorób wewnętrznych dr. Szejnberga . W czasie okupacji
sowieckiej służył jako koszary , a za Niemców była tam łażnia – odwszalnia
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dla wojska . Po wojnie została odbudowana tylko niewielka część tego

budynku , za to zachował się przepiękny park , w którym rosły klony ,
lipy ,świerki i inne drzewa i krzewy .

Rok około 1910 , busk , budynek – pałac Sokolnia
Żal przepięknego parku jaki roztaczał się wokół Sokolni , miejsca
zabaw ludowych , festynów z muzyką , tańcami , wystawnymi
świecidełkami . W budynku Sokolni odbywały się zabawy , ja szczególnie
pamiętam jasełka chyba w1940 roku , Wszystkie mamy z pociechami
siedziały w kółko i wtedy z konta wyskoczył diabeł z łańcuchami , będę
go pamiętał do końca życia . Dzisiaj ten park został zdewastowany
m/innymi przez gospodarstwo rolne , zbudowane opodal dla emerytów .
Sokolnia , obecnie Regionalne Centrum Kultury , elewacja boczna
budynku przedstawia raczej jakiś bunkier syberyjski niż coś co ma
wspólnego z kulturą
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Rok 2016 , Busk , elewacja boczna budynku Sokolni
Taki budynek , bez okien , wentylacji , zabezpieczeń
przeciwpożarowych w żadnym innym kraju Europy nie zostałby
dopuszczony do użytkowania

Rok 2016 , Busk , szczegół budynku obecnej Sokolni
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"Wenecja Wschodu ", miasto , które dawniej oczarowywało swoim
pięknem , dzisiaj razi swoją brzydotą . Żal tego co było , minęło
Schodziłem pieszo również Lipiboki , Papiernię , Podzamcze ,
Wolany i inne zakamarki miasta , wszędzie ludzie jakoś się odzywali ,
szkoda że było bardzo zimno , wiał lodowaty wiatr i każdy uciekał do
domu . Na końcu Lipibok , w kierunku Strunibab droga prowadzi do
takiego pagórka , przy którym gliniasta droga skręca ostro w lewo , w
kierunku Uciszkowa . To tu zapewne stała stara figura – krzyż przydrożny
, o którym pisze Dawidowski w " Woli Narodu "i która widnieje na
wojskowych mapach sztabowych austriackich z 1890 roku . Smutne są
ulice bez dawnych świątków .przed którymi odsłaniano głowy i robiono
znak krzyża . Tak bardzo chciałoby się odnaleźć domostwo / jeżeli jeszcze
stoi / piewcę Wolan Ludomiła Szubartowicza, źródlaną studnię , gdzie
rogaty księżyc z za strzechy wygląda , tylko jak to szukać , z kim
rozmawiać
Miasto cierpi na niedostatek wody . Mieszkańcy coraz częściej
zakładają własne ujęcia ze studni do zbiorników, z których następnie
zaopatrywane są w wodę domy i gospodarstwa . Problem polega na tym
,że studnie tez wysychają i wkopywanie dodatkowych drenów nie pomaga
.

Wysychają rzeki i strumyki , które za moich czasów toczyły czystą

wodę , dzisiaj to wszystko zanika . Zupełnie wyschła rzeczka rowek na
Niemieckim Boku , w której się często kąpałem i myłem . Wyschła
odnoga Bugu od strony starego rynku , która przecież dawniej napędzała
młyn wodny i elektrownię wodną , której urządzenia można i dziś oglądać
. Sama rzeka Bug ma bardzo mały przepływ .
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Oddzielny bardzo poważny problem stanowi zabrudzona rzeka
Pełtew , która stanowi właściwie otwarty kanał ściekowy odprowadzający
nieoczyszczone ścieki ze Lwowa . Wg. Helsińskiej Komisji Ochrony
Środowiska Lwów jest największym trucicielem środowiska w tej części
Europy nieposiadającym oczyszczalni ścieków Wszystkie te ścieki
przepływają / kanał o długości około 60 km /przez Busk i tutaj wpadają do
Bugu

Rok 2016 , zakole Bugu i Pełtwy
Wiele się zmieniło w tym mieście , być może wszystko , przecież to
75 lat . Najgorsze , że w pamięci pozostał inny Busk , ten którego już nie
ma , a tak trudno się z tym pogodzić .
Dawne ścieżki , polne drogi , łąki , stawiska , rzeki i potoki ze swoją
czystą jak kryształ wodą i jak się dobrze rozpędzić to zawsze lądowałeś
na jakieś łące , nad rzeką . Dzisiaj tego już nie ma , a jak szukasz to
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trafiasz na zbitą ścianę gąszczu , krzewów , z których trudno się wyplątać.
Wszystko zabudowane jakąś dziką zabudową , bez ładu i składu , a
jak już trafisz na jakiś nie zabudowany teren to jest on szczelnie
zagrodzony jakimiś siatkami , płotami , chyba po to żeby nie można
zobaczyć co jest z tyłu tych pięknie wymalowanych domów od frontu ,
przy drodze .
Być może obecnych mieszkańców Buska to nie razi , ale tych co
jeszcze pamiętają jak czysto było tutaj dawniej , to bardzo boli , bo
chociażby tu wspomnieć kajaki na Bugu , kąpiele dzieciaków na śluzie ,
park i pałac hr. Badenii i inne .
Oddzielne , bardzo ważną sprawą stanowią średniowieczne obiekty
dawnego systemu obronnego tego miasta , tzw << Gorodyszcze >> , rowy
obronne – fosy o głębokości 20-30 metrów , resztki wałów obronnych ,
tak szczelnie zarośnięte dziko rosnącymi krzakami , drzewami i
wszystkim co Pan Bóg stworzył ,że są niewidoczne nawet z odległości 5
metrów i nie da się zrobić porządnego zdjęcia tych obiektów bo wszystko
zasłania zieleń
Dlatego też prawie każdy mieszkaniec Buska nie wie że takowe
istnieją pod jego nosem . Nikt tutaj nie przychodzi i nie zagląda bo ten
dziki pejzaż , bynajmniej nie jest ciekawy , a wydobywający się fetor
skutecznie odstrasza .nawet gdyby tu ktoś czasem zabłądził
Mam jednak skrywaną nadzieję zobaczyć w mas mediach sensacyjną
w wiadomość , że w Busku na Ukrainie odkryto dobrze zachowane
średniowieczne obiekty , sprzed 700 – 900 laty , tzw << Gorodyszcza >> .
Wyobrazić sobie można jak by się zmieniła mapka Podkowy Turystycznej
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Podola . Turyści , mam wrażenie są znudzenie zwiedzaniem zamków ,
pałaców , które na dobrą sprawę są do siebie podobne , ale obiekty ziemne
z XI wieku , które zachowały się w pierwotnym stanie mogą wywołać nie
lada sensację ,

Lata trzydzieste , kajaki na Bugu
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Rok 2016 , fragment fosy – rowu obronnego ,
szczelnie zasłoniętego roślinnością
Pomiędzy ratuszem , a Pełtwą teraz powstała , wzdłuż ulicy
Lwowskiej nowa dzielnica handlowa , z nowoczesnymi pawilonami ,
sklepami , magazynami . I pomyśleć ,że przed wojną nie było tutaj ani
jednego budynku , a w środku tego nowo powstałego rynku była
podmokła łąka , którą od strony Niemieckiego Boku odgradzało suche
koryto stojącej wody odnogi Pełtwy , po której teraz zostały bagnisty
teren.. Nie było również autobusnej i drogi przez park do starego rynku ,
Tu gdzie jest obecnie autobusna była brama do parku hr. Badenii ,
taka sama jak od frontu . Na Podzamcze trzeba było dyndać koło ratusza ,
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zwłaszcza po piwo do browaru , bo tam nalewane do banieczki było
najtańsze .

Rok 2016 , „ rynek „– nowa dzielnica handlowa na
Podzamczu
Zwiedziłem przedmieścia Niemiecki Bok, Papierni , Lipiboki ,
Krótka Strona , Wolany Podzamcze . Wszędzie tam przed wojną były
błotniste drogi , po których zwłaszcza w czasie roztopów furmanki ,
drabiniaki zapadały się po osie , a jeden koń wozu nie uciągnął .
Ruch samochodowy jest tutaj mały , podobnie jak przed wojną ,
kiedy w mieście pojawił się jakiś samochód to cała dzieciarnia miasta z
wrzaskiem za nim biegła , Jeszcze dziś pamiętam kwaśny smak kurzu ,
który te samochody za sobą wzniecały . Tylko do Krasnego prowadziła
droga „ bita „, ubijana z z kamieni - tłucznia wbijanego w grunt
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specjalnymi młotkami , przez co powierzchnia drogi była równa, a wozy ,
furmanki , fiakry toczyły się po niej gładko
Zmienił się przede wszystkim Niemiecki Bok . Przed wojną było
dzielnica rolnicza , przy każdym domu była obora , stodoła i pole ciągnące
się daleko w kierunku Krasnego . Dzisiaj pozostały tylko domy , sady
ogrody i działki . Dziś tam gdzie były pola orne powstała dzielnica ,
wielkością porównywalna z pozostałą częścią miasta , tak co do
powierzchni zabudowy jak i zasobów mieszkaniowych .
W miejscu gdzie dzisiaj mieści się „ Kafe Klub „ przed rynkiem
jeszcze w 1940 roku pracował młyn wodny Jeszcze w 1940 roku byłem
ojcem w tym młynie , na kilka miesięcy przed jego likwidacją .
Był to najstarszy młyn wodny w Busku , pamiętający jeszcze czasy
XVI wieku kiedy to Busk był największym ośrodkiem młynarstwa na
Podolu , i ilość kół wodnych łącznie wynosiła 25 .Młyn ten powstał z
nadania króla jeszcze w XV wieku był wielokrotnie burzony i palony , ale
zawsze był odbudowywany jako jeden z pierwszych obiektów po każdym
najeżdzie .
Młyn ten mógł zaopatrywać mieszkańców miasta , nawet w
czasie najazdów i oblężenia gdyż mieścił się w obrębie wałów obronnych
starego miasta .Dzisiaj , po tym zabytkowym młynie nie pozostał żaden
ślad , a w m miejscu mieszczą się jakieś kloaczne komórki i hałdy
gnijącego śmiecia . Miasto dba tylko o fasady budynków , do tyłu lepiej
nie zaglądać .
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Busk , lata 30-te , Widok miasta przed rynkiem ,widoczna
ściana szczytowa / trójkątna /budynku starego młyna
Na zachowanej widokówce widać ścianę szczytową starego młyna .
Młyn był posadowiony około 3 m. poniżej i z drugiej strony drogi
dlatego na zdjęciu widoczny jest tylko dach średniowiecznego młyna ,
wystającego nad drogą
Na widokówce widoczna jest również barierka na dawnym moście ,
na odnodze Bugu . Na rzece – odnodze Bugu do roku 1940 pracował ten
młyn wodny , a elektrownię wodną , zlikwidowano dopiero w latach
pięćdziesiątych ubiegłego wieku
Kościół w Busku
Odniosłem wrażenie , że Kościół Św. Stanisława w Busku to nie
tylko miejsce sakralne , ale również szkoła wychowania społecznego
dzieci , które jak się przekonałem są bardzo ciekawe świata , Urzeka
atmosfera w kościele , taka rodzinna podniosła , ludzie widać przychodzą
tutaj coraz bardziej widząc w kościele rzeczywiste , prawdziwe wartości ,
prawdę i życzliwość .
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Rok 2016 , kościół Św. Stanisława w Busku
Zapamiętałem dobrze kilkumiesięcznego malca , raczkującego jak
rakieta po posadzce kościoła , tak że mama nie mogła za nim nadążyć i tą
dzieciarnię na wyścigi biegnącą do Ks. Jana ,który jak hetman na środku
kościoła coś tam dzieciakom wykładał , a szkoda że nie mogłem rozumieć
wszystkiego . Piękny jest Kościół Św, Stanisława w Busku . Komunię
Świętą przyjmuje się , jak dawniej przed wojną , przy balaskach , w ogóle
dawne obrzędy pielęgnuje się w tym Kościele z wielkim pietyzmem
Cmentarz
Cmentarz w Busku otrzymał nowe metalowe ogrodzenie , na
betonowym fundamencie , które bardzo ładnie wpisuje się w podmiejski
krajobraz miasta . Wewnątrz tylko z frontu cmentarz przypomina dawny
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polski charakter , po lewej grobowce Fedorskiego , Rodziny Ptaszków,
Meckiewiczów , nieopisana mogiła typu sarkofag Strytyńskiego , dalej
nieco wyżej po tej samej stronie , dobrze zachowane grobowce
Zabuskich . Po prawej stronie , zaraz przy wejściu dwie zbiorowe mogiły :
zamordowanych w czerwcu 1941 roku 19 mieszkańców Buska przez
siepaczy z NKWD i druga mogiła zamordowanych w lutym 1942 roku
pracowników leśnictwa w Grabowej . Oryginalne inskrypcje na tych
zbiorowych mogiłach zostały wyrzucone i na ich miejsca zawieszono
jakieś słabo czytelne – zardzewiałe przywieszki , po których przechodzień
nie może się dowiedzieć kto w tych zbiorowych mogiłach spoczywa .
Po lewej ,przy bocznym ogrodzeniu kwatera " Obrońców Ziem
Lwowskiej " z pomalowanymi na biało i odnawianymi co roku krzyżami

Rok 2016 , Busk , Fragment cmentarza
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Dalej już tylko przy ścieżce głównej można odnaleźć bardzo stare
polskie mogiły, opisane po polsku , W 2014 – 2015 roku na cmentarzu w
Busku odnaleźliśmy około 250 starych polskich mogił ,
Dzisiaj zapewne jest ich już znacznie mniej .W głębi i z tyłu bardzo
wystawne wysokie obeliski , grobowce , ukraińskie z ciężkiego
przeważnie czarnego marmuru . Tylko nieliczne grobowce polskie często
z czerwonego granitu , przypominają , że kiedyś żyli tu Polacy .

Rok 2016 , cmentarz w Busku
Cmentarz żydowski
I oto cmentarz żydowski , który przycupnął na tym malowniczym
skrawku Lipibok i od razu jawią się smutne wspomnienia : puk , puk , puk
odgłosy strzałów w czasie holokaustu , kiedy to w maju 1943 roku
rozstrzeliwano tu Żydów . Odgłos strzałów i falujący lament – skowyt
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mordowanych tu Żydów niósł się nad łąkami i był wyraźnie słyszany na
moim podwórku , w domu na Niemieckim Boku odległym jakieś 800 m,
bo w tym dniu nie wolno było wychodzić z domu .
Ludzie niechętnie tego słuchali i nie chcieli o tym rozmawiać , na
mnie jednak 10 letnim wówczas chłopcu robiło to duże wrażenie , choć
wówczas nie zdawałem sobie sprawy co to są za od głosy, ale ten lament
niosący się nad łąkami słyszę do dziś i dopiero teraz rozumiem tą wielką
tragedię . Losy mordowanych Żydów przedstawiłem w innym artykule

Rok 2016 , na cmentarzu żydowskim , w tle macewy
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Tło wydarzeń
Aneksję polskich ziem wschodnich we wrześniu 1939 roku
przez Sowietów , Polacy odczuli jako niespodziewany atak , z najmniej
spodziewanej strony.
Zdradzieckiego najazdu na Polskę dokonano łamiąc pakt o nieagresji
pomiędzy Polską , a ZSSR , zawarty w 1932 roku i mający obowiązywać
przez 25 lata , obie strony . Aneksję tłumaczono koniecznością
wyzwolenia Białorusi i Ukrainy spod okupacji Polski , ponieważ Polskę
uważano za bękarta Traktat Wersalskiego Społeczeństw rozpoczęło
paniczną ewakuację na wschód , w stronę Rumunii

Zdjęcie 1 , Wrzesień 1939r. Nieprzerwany potok uciekinierów - do nikąd
Był to milczący tłum wlokący się całą szerokością drogi, noga za nogą,
zmęczony, apatyczny, zdążający na wschód, jakby bez celu i donikąd.
Najwięcej było cywili, a wśród nich policjanci, kolejarze, listonosze, i inni
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W tym czasie w domach odbywał się non-stop wypiek chleba.
Jeden wypiek wyjmowano z pieca, a drugi wstawiano, uciekinierzy
prosili o coś do picia, a kawałek chleba lub garnuszek mleka
przyjmowane były z wdzięcznością.
Nikt nie czekał na jakąkolwiek zapłatę , wystarczyło dobre słowo lub
wyraz nadziei , bo nadzieja w tym czasie była towarem deficytowym. W
tych dniach chociaż w mieście było jeszcze dużo polskiego wojska i
różnych innych ewakuujących się służb mundurowych , policji ,
kolejarzy pocztowców i innych uciekinierów , Żydzi powywieszali
czerwone sztandary , transparenty i portrety , wychwalające pod
niebiosa władzę radziecką i Stalina . Swoje ubrania Żydzi
przyozdabiali czerwonymi gwiazdami , kokardami , wyglądało to tak
komicznie , że nawet '' wyzwoliciele '' śmiali się z tego do rozpuku .
Po kilku dniach tłumy ludności i wojska przewaliły się i w mieście
zaczęły się pojawiać pomieszane grupki wojska różnych broni. Rankiem
20 września 2 czołgi, pół – kompanii por. Jakubowicza, oraz
pluton kawalerii oczyścili Krasne z bojówkarzy ukraińskich i stoczyły
bitwę z sowieckim oddziałem pancernym składającym się z 3 czołgów. W
tej potyczce poległ plut. Witold Pietraszewski , jeden czołg uległ
zniszczeniu, a drugi jako nienadający się do dalszej jazdy spalono
Wcześniej przed południem, przez Busk przejeżdżały w kierunku
Krasnego dwa ciężkie gąsienicowe wozy pancerne. Widziałem tych
polskich pancerniaków , w charakterystycznych czarnych beretach ,
kupili w sklepie na Niemieckim Boku u Marynowicza 3 gęsi i pospiesznie
odjechali stronę Krasnego
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Pamiętam dwóch młodych piechurów, którzy ze łzami w oczach
prosili ojca o przechowanie ich broni – dwóch karabinów.
Za kilkanaście dni, najwyżej za miesiąc wrócą po nie, jak się to tylko
skończy , zapewniali. Ze zwieszonymi głowami powlekli się
przed siebie , jak dziesiątki innych rozbitków i zdezorganizowanych
oddziałów wojska , przewalających się przez miasto, ze wschodu na
zachód i z zachodu na wschód , wobec błędnych , spóźnionych i
niekompletnych rozkazów , nie wiedząc gdzie jest nieprzyjaciel i przed
kim się bronić , przed Niemcami , Sowietami , a może przed
ukraińskimi nacjonalistami , którzy jak zawsze w ciężkich czasach
pożóg dziejowych byli rządni polskiej krwi.
Dopiero po 2 latach okupacji sowieckiej , a potem niemieckiej ta
broń poszła na dozbrojenie, tworzącego się w Busku oddziału Związku
Walki Zbrojnej 20 września przed południem Armia Czerwona wkroczyła
do Buska , witali ją radośnie Żydzi , którzy tańczyli , wchodzili na
przejeżdżające samochody i maszerowali z kolumnami sowieckich
żołnierzy Agresję Armii Czerwonej na Polskę radziecka propaganda
ustroiła we frazesy oswobodzenia bratnich narodów zachodniej Ukrainy i
Białorusi .
Aby uczcić to wydarzenie dziejowe , poczta radziecka wydała
specjalny znaczek , ukazujący radosną serdeczność , z jaką wyzwolona
ludność witała swych wybawców spod reżimu polskich panów - patrz
zdjęcie
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Zdjęcie 2, Radziecki znaczek pocztowy , wydany dla upamiętnienia
agresji na Polskę w dniu17 września 1939 roku ze zb. Zabuskiego
Pomimo rozrzucanych przez Sowietów po mieście ulotek
nawołujących do mordowania '' polskich paniw , pidpankiw i
pomieszczykiw '' , / polskich panów i wyzyskiwaczy /, ludność była
zdziwiona i zaskoczona takim zachowaniem okupanta, a Ukraińcy
zachowywali się w tym czasie / co należy im przyznać / z
powściągliwością . Zresztą w tym czasie nie było podziałów i
antagonizmów pomiędzy Polakami i Ukraińcami , wszyscy żyli zgodnie
i taki stan utrzymał się prawie przez cały okres okupacji sowieckiej i
należy podkreślić , że w tym czasie nie było pogromów banderowskich
Z czasem ukraińscy nacjonaliści i ci którym marzyła się wolna
Ukraina , zrozumieli , że władza sowiecka nigdy i nigdzie nie sprzyjała
narodowym ruchom wyzwoleńczym i wolnościowym , a w przypadku
Ukraińców – w szczególności .
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W stosunku do Sowietów Ukraińcy przyjęli postawę nieufną i
wyczekującą . Wszystkie kluczowe stanowiska w mieście zajęła
napływowa administracja radziecka , którą ściągnięto wraz z
rodzinami , korpusu NKWD i innych służb.
Niższe szczeble administracji obsadzili Żydzi , którzy wysługiwali
się nowej władzy we wszelki możliwy sposób , oraz tylko w niewielkim
stopniu Ukraińcy .
Wszystkie sklepy i magazyny , które zastała nowa władza zostały
błyskawicznie rozdrapane i wobec jakichkolwiek dostaw , po krótkim
czasie świeciły pustkami .
W tym czasie polskie pieniądze z dnia na dzień straciły jakąkolwiek
wartość , ludzie potracili fortuny , a niektórzy środki do życia . Żydzi
pochowali towary , a wszystkie sklepy i magazyny , które zastała nowa
władza zostały rozgrabione.
Po tym 24 grudnia 1939 roku nastąpiła wymiana pieniędzy –
niespodziewanie , bez żadnych zapowiedzi i objęła tylko 250 złotych
polskich na dorosłą osobę , posiadającą dowód tożsamości.
Całe społeczeństwo na tych terenach naglezubożał , a niektórzy
znaleźli się bez środków do życia .
Ten stan świetnie ilustruje skecz dwóch ówczesnych ulubionych
satyryków Tońcia i Szczepcia w żargonie lwowskim ;
- Szczepciu - '' dzie idzisz Tońciu '' ?
– Tońciu - '' ta du sklepu ''
– Szczepciu - '' a na cu tobi tyn nocnik '' ?
– Tońciu - '' ta biery nocnik bo gó....o dostany
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W Busku na temat nowej władzy krążyła jeszcze inna anegdota
– chłop się żali nowej władzy , że nie ma gdzie kupić smaru aby
nasmarować koła furmanki i osie się zacierają , na to otrzymuje
odpowiedż od urzędnika, żeby nasmarował te osie gó.....em .
I już do końca tej władzy powtarzano '' właść taka sama jak
maść '' Zaraz po wkroczeniu Sowietów do Buska nastąpiła powszechna
ateizacja życia publicznego w mieście . Już we wrześniu 1939 roku szkołę
żeńską przemianowano na szkołę dla Rosjan , Rusinów i Ukraińców .
Dotychczasową szkołę męską , w pobliżu kościoła zmieniono na
szkołę koedukacyjną , męsko – żeńską , w której obowiązywał zakaz
nauki religii Na początku 1940 roku w różnych punktach miasta ,
m/innymi na Niemieckim Boku i w Kącie powstały kluby – lokale
propagandy radzieckiej .
Były to oflagowane na czerwono duże sale , nastawione na sianie
propagandy ,przede wszystkim wśród dzieci i młodzieży .Wewnątrz
na ścianach wisiały portrety Stalina, Lenina i jakichś brodaczy , których
nikt wtedy nie rozumiał , oraz dużo plakatów propagandowych .
Na półkach i pod ścianami stało dużo rozmaitych gier i
zabawek , a na stołach leżały czasopisma , broszury i książki –
wszystko w języku rosyjskim. Były tam też stoliki do gry w
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szachy i warcaby , przy których nigdy nikogo nie było.
Byłem raz , czy dwa z ciekawości z innymi chłopcami w takim
lokalu i z tych wizyt utkwił mi w pamięci ciężki , nie do zniesienia ,
duszący zapach świeżej farby drukarskiej , pochodzący od tych czasopism
plakatów i książek . Niczego nie wolno było dotykać , ani brać do ręki , a
dyżurujący propagandzista chyba był tylko od pilnowania tego
wszystkiego , żeby nikt niczego nie zwinął.
O ile mi wiadomo , po kilku miesiącach te lokale zostały
zlikwidowane , bo nikt do nich nigdy nie zaglądał i pokazały one chyba
dobitnie , że władza sowiecka i propaganda radziecka nie pasują do
społeczeństwa w Busku .
Po nastaniu władzy sowieckiej od razu zaczęło się uświadamianie,
spędzanie ludności, na mitingi, na których dowiedzieli się, że zostali
oswobodzeni spod wiekowego jarzma i ucisku panów i kapitalistów.
Teraz będzie władza robotniczo-chłopska i równość dla wszystkich i
że wszystko zawdzięczamy, towarzyszowi Stalinowi.
Początkowo ludzie byli ciekawi / jakby nie było / nowej władzy, byli
otwarci, zadawali pytania, ale już na następnych, mitingach okazało się, że
najlepiej siedzieć cicho i o nic nie pytać.
Początkowo rosyjscy agitatorzy zachęcali, aby na mitingi
przychodzili też ci „ głodujący, bezdomni i żebracy ”, władza radziecka
jest otwarta dla wszystkich – zapewniali . Ludzie nie wiedzieli, o co im
chodzi, a dopiero po jakimś czasie okazało się, że oni byli przekonani /
przez swoją propagandę/, że w Polsce są „pany i biedacy”. Te pany to niby
my , ci co żyją w swoich domach, gospodarstwach, ale nie wiedzieli gdzie
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się podziali ci biedacy ?
Dopiero po jakimś czasie spuścili z tonu, bo okazało się, że tu to,
wszyscy dla nich są „pany” i bezdomnych i głodujących nigdzie nie ma, a
istnieją tylko w propagandzie sowieckiej.
Dnia 22 października 1939 roku odbyły się wybory do
Zgromadzenia Ludowego Zachodniej Ukrainy . Na wskutek tych
sfałszowanych zresztą wyborów , Wschodnia / Galicja / stała się częścią
terytorium ZSSR , a jej obywatele , obywatelami ZSSR .
W tym mniej więcej czasie dowiedzieliśmy się o „przejściowych
trudnościach”, którymi wszystko bez wyjątku tłumaczyła nowa władza. O
tych trudnościach usłyszeliśmy po raz pierwszy wtedy i już na stałe
wpisały się one w krajobraz socjalistycznej rzeczywistość.
Nowa sytuacja stworzyła nowe możliwości przed dzieciarnią z
Niemieckiego Boku, która jak to dzieciarnia wszędzie jej był pełno.
Stara władza wyemigrowała, a nowa sowiecka jeszcze się nie
wszędzie wprowadziła. Takie obiekty jak: Sokolnia, sanatorium, park
Badenich były nasze i mogliśmy tam hasać ile wlezie.
Ja miałem wtedy 6 lat i mnie starsi koledzy pędzili / idź do domu,
bo jesteś za mały/ gdzie tam wszędzie nadążałem, zazwyczaj na końcu, ale
nadążałem i w końcu zazwyczaj machali rękami mówiąc, dajmy mu
spokój i tak się nie odczepi.
Z tego okresu pamiętam zdewastowaną kaplicę grobową w parku
Badenich, wszystkie okna były powybijane, ornamenty, figury i inne
ozdoby, albo walały się po parku, albo wewnątrz kaplicy tworzyły
półmetrową warstwę gruzu.
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Zdjęcie 3, w głębi parku kaplica grobowa hr. Mier i Badenii ,
W środku pamiętam dwa podłużne, obok siebie otwory, po
pochówkach też częściowo wypełnione gruzem.
Miejsca lokalizacji tej kaplicy dokładnie jednak nie pamiętam .
Później w pałacu zakwaterowało się sowieckie wojsko, a w tej
kaplicy urządzono magazyn materiałów wybuchowych i zbrojownię.
Na łące pomiędzy rzeczką Rowek a skarpą parku Sokolni Sowieci
urządzili poligon wojskowy do ćwiczeń piechoty i czołgów, które
polegały na wyciąganiu z bagna ciężkich pojazdów gąsienicowych przy
pomocy ciągników i innych czołgów.
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Po ćwiczeniach zabłocone pojazdy jechały na brzeg rzeczki gdzie
odbywało się ich mycie i czyszczenie. Pamiętam, że pomagałem w tym
sołdatom nosząc wodę w brezentowym wiaderku napełnionym do 1.4
Do łąki, na której urządzono plac ćwiczeń nie było wcześniej
dojazdu w ogóle , a ciężkim sprzętem , tym bardziej. W tym celu Sowieci
nasypali i zniwelowali część Średniowiecznej fosy , umożliwiając zjaz
czołgów z drogi głównej na plac ćwiczeń. Jeszcze do 1940 roku istniała
ta część Średniowiecznej fosy , od drogi głównej do łąk nad Bugiem.
Pamiętam dość dokładnie jej kształt i profil podobny do fosy po
drugiej stronie drogi, która choć zachaszczona i zarośnięta drzewami ,
zachowała się do dziś.
Będąc dzieckiem w Busku bardzo mi się podobało wojsko i
wszędzie gdzie były jakieś ćwiczenia, przemarsze czy inne spotkania to ja
tam zawsze byłem, po prostu jak widziałem wojsko to zapominałem o
bożym świecie.
Oczywiście chodziłem w sowieckiej furażerce z gwiazdą,
która była zszyta z tyłu, bo była na mnie o wiele za duża i wszystkim
mówiłem, że jak będę duży to będę generałem. Sołdatom się to nawet
podobało i z czasem uznany zostałem przez nich za swojego i śmiali się
nazywając mnie generałem.
Był z tym pewnego razu niezły ubaw – mianowicie, wchodzimy raz
jak zwykle do sali kinowej, a tu na widowni zaświeciły się światła

12
i zamiast filmu na scenę wychodzi jakiś elegancko ubrany starszyna –
politruk i zaczyna opowiadać, że jakaś tam rocznica, jakiejś tam rewolucji
Żołnierzom się nudziło, zaczęli ziewać, drzemać i wreszcie jeden do
drugiego mówi, że napisałby do domu, ale nie ma koperty, na to ten drugi
mówi „niczewo gienierał pajdiot i pokupit wsio czto nada” / generał
pójdzie i kupi, wszystko co trzeba /, mając oczywiście mnie na myśli .
Na to ten pierwszy znowu, że również ołówek by się przydał, a ten
drugi na to „nieczewo, gienierału skażim, pokupit czto nada” /nic to,
generałowi powiemy i wszystko kupi/.- politruk to usłyszał i drze twarz
„ a czto tam u was kakoj tam gienierał – apiat”/ a co to za generał u was –
znowu /.
Towarzystwo nieco się podochociło i jeden z odważniejszych
żołnierzypowiedział „ etomu malcziku my gawarim gienierał ” / temu
chłopcu mymówimy generał /. A wtedy ten politruk zauważył mnie i pyta
„ a ktojemu takije udiwitielnyje nazwanie dał ? ” / kto jego tak dziwnie
nazwał ?/.
A ten żołnierz na to, on się sam tak nazwał. Jak cała sala huknęła
śmiechem to ja myślałem, że cała Sokolnia się rozleci. Ja się trochę
przestraszyłem i chciało mi się płakać, miałem przecież 8 lat , a na to
politruk „ słuszaj malczik tiebia doma nada iti , mamasza nawierno tiebia
żdiot ” / słuchaj dziecko ty powinieneś iść do domu, mama napewno na
ciebie czeka / i po prostu mnie wyrzucił . Taki to ze mnie był '' gienierał
'' / generał /.
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Cukierki od towarzysza Stalina
Raz zaplątałem się wśród dzieciaków rosyjskich, pochodzących z
napływowych rodzin sowieckich , urzędników i wojskowych z niektórymi
z nich zresztą kolegowałem się / pamiętam do dziś Borysa i Wańkę / i
znalazłem się w sali widowiskowej Sokolni.
Miałem wtedy 7 lat i nie rozumiałem za wiele , a była jakaś rocznica
rewolucji i dzieci miały okolicznościowe spotkanie. Siedzieliśmy
półkolem , a w środku rej wodziła jakaś rozanielona propagandzistka,
która ruchem rąk dyrygowała skandowaniem dzieci „ szto my
siegodnia możem skazat towaryszczu Stalinu , rebiata ?” / co my dzisiaj
możemy powiedzieć towarzyszowi Stalinowi, dzieci ?/
W odpowiedzi dzieci chóralnie zaczęły skandować w rytm pracy rąk
prowadzącej propagańdzistki „ my siegodnia towaryszczu Stalinu......” /
my dzisiaj towarzyszowi Stalinowi itd./ „ A wot od towariszcza Stalina
siegodnia dla was kanfiety skolko ugodno " a oto od towarzysza Stalina
dzisiaj dla was cukierki , ile chcecie). I tu posypały się cukierki,
bombonierki i inne łakocie. „A czto jeszczo my możem skazat……?” / a
co jeszcze możemy powiedzieć…..?/
I wtedy zauważyła mnie nie biorącego udziału w chóralnym
skandowaniu i zapytała, " a eto kto ?". „ On czużoj , od siuda” / on obcy ,
stąd /odpowiedziały dzieci . Do dziś nie wiem jakim cudem ja " stąd "
miejscowy który stale tu był , nagle stał się " czużoj ".
„Wot smatritie rebiata, dla niewo od towaryszcza Stalina nikakich
kanfietów nie budiet” / no patrzcie dzieci, dla niego od towarzysza
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Stalina cukierków nie ma / i pokazała mi palcem drzwi. Oblizałem
się smakiem i wychodząc z Sokolni słyszałem jeszcze długo zgodny chór
skandujących dzieci „ A my towariszczu Stalinu…….”, w domu
zapytałem starszego o cztery lata brata, kto to jest towarzysz Stalin, jakaś
ważna osoba, fabryka cukierków, czy co? Po wyjaśnieniach brata
odechciało mi się cukierków od towarzysza Stalina.
Innym razem znowu grupka polskich dzieciaków z Niemieckiego
Boku, wśród których i ja byłem przekomarzała się z sowieckimi
wyrostkami, czy w Rosji są pomarańcze? A u nas w Rosji jest bardzo dużo
pomarańcz brzmiała odpowiedź, towarzysz Stalin buduje bardzo dużą
fabrykę pomarańcz i wszystkie dzieci będą miały tyle pomarańczy ile
będą chciały.
Nasz szczery rechot małych oberwańców z Niemieckiego Boku
osładzał nam smutny czas sowieckiej okupacji, bez pomarańcz i
cukierków od towarzysza Stalina, a dzieci sowieckie nawet nie wiedziały,
co to są pomarańcze.
Wywózki na Sybir
Szczególnym piekłem tamtych czasów były wywózki na Sybir ,
które wryły się głęboko w moją dziecięcą pamięć . O planowanych przez
Sowietów wywózkach dowiadywaliśmy się od kolejarzy ze stacji Krasne,
którzy informowali mieszkańców Buska o podstawianych zestawach
wagonów, których rodzaj wyraźnie wskazywał na ich przeznaczenie.
Wywózki na Sybir odbywały się zawsze nocą po godzinie 22-giej,
zazwyczaj jesienią i zimą, bo wtedy Sowieci mieli rezerwy w taborze
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kolejowym. Do przewożenia zesłańców z domu , na Niemieckim Boku i
Lipiebokach do pociągów używane były rozklekotane ciężarówki, o
niskich burtach w kolumnach po kilka za jednym razem .
Oglądaliśmy je wiele razy, bo transport ten odbywał się pod
naszymi oknami / mieszkaliśmy na początku ulicy / .
Wywózek na Sybir było trzy , w różnych okresach sowieckiej
okupacji :
• pierwsze wywózki miały miejsce w nocy ,
z 9 na 10 lutego 1940 roku
• drugie , 13 kwietnia i na przełomie
czerwca i lipca 1940 roku ,
• trzecie , rozpoczęły się
14 czerwca 1941 roku izostały przerwane wybuchem wojny
Sowiecko – niemieckiej .
W czasie wywózek całe przedmieście nie spało, wszyscy czuwali
przy przygaszonych lampach naftowych i modliliśmy się w nadziei, żeby
taki samochód nie zatrzymał się przed naszym domem bo oznaczało to
wyrok i Bozia dała, że żaden z samochodów, które zwoziły mieszkańców
Niemieckiego Boku i Lipibok do pociągów wysyłkowych na Sybir nie
zatrzymał się przed naszym domem, dlatego udało się nam przetrwać.
Najgorsze były te wyczekiwania i podglądanie przez nieco
odsłonięte firanki wywożonych do pociągów na Sybir Rodaków.
Na samochodach tych mimo nocy widoczne były skulone postacie i
górujących nad nimi po dwóch żołdaków NKWD na każdym
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samochodzie. W najgorszej sytuacji byli ci z pierwszych transportów, bo
oni nie znali swego przeznaczenia. Dopiero potem zaczęła nadchodzić
korespondencja od tych wywiezionych na Sybir, z której wynikała cała
groza sytuacji a przede wszystkim radzili nam przygotować dużo – jak
najwięcej suchego chleba i ciepłej odzieży. Jeszcze dzisiaj śnią się po
nocach te wory suchego chleba stojące w kuchni za piecem , które na
szczęście nie były nam potrzebne.
Ze strony naszej rodziny , w czasie pierwszej wywózki wywiezieni
zostali: - siostra mojej matki Karolina Kędzia z trzema córkami ; Janina

Zdjęcie 4 , rok194o , Busk , Janina i Anula Kędziowie
miesiąc przed wysyłką na Sybir / ze zbiorów T. Cwen /
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Ze strony naszej rodziny , w czasie pierwszej wywózki wywiezieni
zostali: - siostra mojej matki Karolina Kędzia z trzema córkami ; Janin
• żonę kuzyna ojca – Surmową z synem Jerzym i córką Danusią /
która zmarła na Sybirze/
Mężczyzn – ojców i mężów wyżej wymienionych rodzin uwięziono
2 tygodnie wcześniej i również wywieziono na Sybir. Byli to , Kędzia
Władysław zamieszkały na Niemieckim Boku , oraz Jan Surma
ukrywający początkowo w domu mojego ojca , a następnie na
Lipibokach

Zdjęcie 5 , Surma Jan , chorąży Korpusu Ochrony
Pogranicza w Pińsku , ukrywający się w Busku ,
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Rok 1947, Anglia, Władysław Kędzia Sybirak po
demobilizacji z Armii Andersa
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Pomagaliśmy wywiezionym, wysyłając im pieniądze i paczki.
Paczek z Buska nie można było wysyłać, dlatego korzystaliśmy z
uprzejmości urzędnika NKWD– prawnika bardzo porządnego mimo
wszystko człowieka, który jeździł na jakieś rozprawy do Równego i tam
nadawał te paczki i mieliśmy wiadomości , że zawsze dochodziły .
Trzeba przyznać, że przesyłki docierały do adresatów dość
regularnie , a jedna z nich mimowolnie ocaliła życie rodzinie Kędziów.
Mieszkali oni zimą w ziemiance, która którejś nocy została
doszczętnie zasypana śniegiem, tak, że rano zaczęli się dusić z braku
powietrza i nie mogli się wydostać spod zwałów śniegu.
Na szczęście przyszła do nich listonoszka z przesyłką pocztową od
nas , która narobiła krzyku, skrzyknęła ludzi, a ci odkopali zasypanych.
Wymienieni oprócz podanych w nawiasach wrócili z Sybiru z Armią
Andersa. Surmowie mieszkali w Szkocji, natomiast Kędziowie w
Pittsburghu w Stanach Zjednoczonych . Dzisiaj obie rodziny już nie żyją
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Polscy plenni żołnierze w Busku
Parę tygodni po zajęciu przez sowietów Buska , w mieście na
Niemieckim Boku pojawiła się kolumna licząca około 50 plennych ,
wziętych do niewoli żołnierzy polskich
Był to bardzo ponury pochód , który bardzo głęboko wrył się w
pamięć- kolumna ta wlokła się czwórkami ulicą Sokoła do sanatorium na
nocleg.

Zdjęcie7 , Pochód jeńców do niewoli
Była już późna jesień pamiętnego 1939r. 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 wlokły się po
błotnistej o tej porze roku drodze. Machali rękami jak wiosłami
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pomagając sobie w ten sposób w marszu po błotnistej drodze .
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 rogatywk i, zarośnięte, sine i brudne twarze , smutny wzrok,
mówiły o przeżywanej tragedii tych ludzi – naszych rodaków .
`

Eskorta czerwonoarmiejców z charakterystyczny mi 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 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, wyrzucane z za 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 ''
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Zdjęcie 8 - Rok 1938 – Busk – Niemiecki Bok , w kaszkietku
Janina Frey latach 1940 -41 więzień sowieckich
łagrów , z lewa Aniela Cwen , / ze zbiorów .T. Cwen /

Zdjęcie 9 , Rok 1985 , Wiktor Sybirak
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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. Między innymi byli
wśród nich: Janina Frey - patrz zdjecie 8 i Wiktor Habel z Niemieckiego
Boku zdjęcie 9
Ci którzy ocaleli z tej sowieckiej każni Janina , uciekła w czasie
pożaru więzieni w Charkowie i w stanie mocno poparzonym zdołała
dotrzeć do domu w Busku , natomiast los Wiktora – Sybiraka jest
bardziej ciekawy i zasługuje na więcej uwagi.
Wiktor - 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 polegały na wymuszaniu przyznania się do
winy , o której ani przesłuchiwany , ani przesłuchujący nie mieli żadnego
pojęcia – o co chodzi i do czego należy się przyznać
Po 3 miesiącach przesłuchań odczytano mu wyrok – 8 lat zesłania
na ciężkie roboty na Sybirze za " działalność wywrotową na szkodę
władzy radzieckiej " .
Wiktor w swojej chłopięcej naiwności , bo miał wtedy 20 lat , w
ostatnim słowie zapytał czy po odbytej karze będzie mógł wrócić do
domu.
W odpowiedzi usłyszał od sędziny , (która – jak mówił , bardziej
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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.
Można się zastanawiać , jak można żyć przy 30 stopniowym mrozie
przez całe tygodnie i miesiące, pod gołym niebem . Pracowali przy
wyrębie lasu, palili ogniska, które były ich domem , do spania układali się
promieniście nogami w stronę ogniska, a budzili się często przysypani
śniegiem z włosami przymarzniętymi do konarów, którymi osłaniali się
przed wiatrem.
Dopiero po paru miesiącach zbudowali baraki z pryczami, ale o
jakichś ludzkich warunkach, takich jak ogrzewanie,toalety nie było mowy.
Bardzo ciekawa była społeczność obozowa, wśród której rej wodzili
najwięksi bandyci, których obawiała się nawet służba obozowa. Wiktor
był traktowany zarówno prze tych zbirów , jak i służbę obozową jednak
łagodniej, bo wszyscy (nie wiadomo, dlaczego) uważali go za księdza i
specjalistę od wszystkiego.
Po około roku obóz się rozrósł, zainstalowano między innymi piłę
tartaczną do piłowania pni drewnianych i inne urządzenia do obróbki
drewna.
Najtrudniej { jak opowiadał Wiktor } było znosić głód i nędzne
obozowe odżywianie. Przyzwyczajenie się do głodu, niepokonywanie go
na siłę i za wszelką cenę nieraz było warunkiem przeżycia tego koszmaru.
Obozowe odżywianie, to na śniadanie ciemna gorzka lura, której jedyną
zaletą było to, że czasem była ciepła, oraz chleb przydzielany raz
dziennie .
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Zazwyczaj / jak opowiadał Wiktor / rano na śniadanie , ocieplony
snem organizm łagodnie przyjmował ten pierwszy posiłek. Gorzej
natomiast było po południu, po powrocie z pracy, kiedy wyziębiony i
wycieńczony organizm reagował na posiłek różnie.
Wtedy otrzymywali wywar z buraków, zwany zupą, w której można
było znaleźć śladowe ilości kaszy lub obierek z ziemniaków, a do tego
ćwiartkę chleba na cały dzień.
.

Ten otrzymywany wywar z burak i łapczywe spożywanie tego

posiłku, często spotykało się z buntem pustego żołądka. Doświadczeni
więźniowie jedli powoli i z wyczuciem , niektórzy wygłodniali
więźniowie biegali z rozpiętymi spodniami w rękach za potrzebą i
chorowali na czerwonkę , która dziesiątkowała obóz . Oddzielną trudność
stanowiło spożywanie przydziałowego chleba, który zawierał 20-30%
trocin i wewnątrz był zupełnie surowy. Tylko wierzchnia skórka , na którą
przy podziale każdy polował nadawała się do jedzenia, natomiast
wewnętrzną część stanowił gliniasty, surowy zakalec, nie nadający się do
spożycia. Tą surową część chleba najpierw opiekali nad ogniskiem.
W tym celu to surowe ciasto ugniatali najpierw w rękach, a
następnie, taki gnieciuch nakładali na zaostrzony patyk opiekali nad
ogniskiem, aż do uzyskania nadającej się do jedzenia skórki. Po zdjęciu
tej skórki, surowe ciasto ze środka znowu ugniatali , nakładali na patyk i
nad ognisko i tak kilka razy. Aby upiec surową część przydziałowej
ćwiartki chleba czynność tą trzeba było kilkakrotnie powtarzać, uważając
przy tym, aby chleb nie wpadł do ogniska , bo groziło to głodowaniem
przez cały dzień
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Zdjęcie 10 , Więzień łagrów
Ciepła skórka, choć miała drewniany smak nieźle smakowała. Tak
spreparowany chleb musiał jednak wystarczyć na cały dzień, a dużą jego
zaletą była możliwość jego żucia, nawet w czasie pracy i to , że właściwie
nie ulegał zepsuciu. Pewnego razu /jak opowiadał Wiktor / zostałem
wezwany przed oblicze naczelnika obozu i otrzymałem polecenie
zainstalowania elektrycznego oświetlenia w kancelarii obozu , a właściwie
chodziło o jedną żarówkę w tym pomieszczeniu.
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Wszystko jest, co trzeba; żarówka, przełącznik, przewody , w czym
sprawa pyta naczelnik , ale kable pyta Wiktor ? „kakoje kable – znaczytsia
prawody . Wot takich u nas mnogo”, (Jakie kable , znaczy przewody , tych
u nas dużo). Bierz się do roboty i nie komplikuj sprawy. Polecenie było
jasne, a swoja drogą sam byłem ciekawy, co z tego wyjdzie.
Zainstalowałem gniazdka, przełącznik i pytam naczelnika o
przewody , a on na to – to ja ci mam mówić gdzie, co masz?
Zaprowadził mnie za barak, gdzie leżały kręgi drutu kolczastego , do
grodzenie obozu , a to, co, ch....j ? Ale to jest drut kolczasty , a on na to:
słuchaj jak będziesz utrudniać, to wiesz, co władza radziecka z takimi robi
– bierz się natychmiast do roboty i nie komplikuj sprawy. Co było robić /
opowiadał Wiktor / pociągnąłem te nieszczęsne druty kolczaste od
prądnicy do baraku na żerdziach, żeby nikogo nie kopało, podłączyłem do
żarówki i o dziwo, nawet to jakoś świeciło.
Naczelnik był wniebowzięty , przechwalał się do wszystkich
sąsiednich obozów chwalił się, że ma elektryczne oświetlenie, ale na drugi
dzień, jeszcze nie otworzyłem oczu /opowiadał Wiktor / kiedy zjawił się
wartownik z poleceniem udania się do naczelnika w trybie
natychmiastowym. W kancelarii zastałem trzymającego się za głowę
naczelnika, wpatrzonego w uwielbianą żarówkę, która raz świeciła, raz
gasła w rytm pracy piły tartacznej, której odgłos pracy docierał tu dość
wyraźnie i którą włączono do pracy nad ranem. „Kakoj ciort”, / co za
czort /, przecież wczoraj było wszystko dobrze, czyś ty tutaj w nocy coś
nie majstrował - pytał naczelnik - ale przecież piła tartaczna.odpowiadam
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....Co znowu za piła? - ty wszystko komplikujesz- zagroził " naczalnik "
Postanowiłem , przeczekać nie wtrącać się, czas sam rozwiązuje wiele
spraw , wystarczy przetrzymać !
Co trzeba zrobić, żeby było jak wczoraj pyta naczelnik? - wyłączyć
piłę odpowiedziałem, na co on popatrzył na mnie tak jakbym mu
zaproponował wysadzenie w powietrze Kremla i ruchem ręki
zdenerwowany wyrzucił mnie w końcu , z kancelarii.
Kiedy wracałem do siebie, końcem oka zobaczyłem jak naczelnik
stoi pomiędzy barakiem i tartakiem i patrzy raz w jedną raz w drugą
stronę, widocznie coś mu zaczęło świtać w łepetynie.
Dużą pomocą w życiu obozowym była własna przezorność i
inteligencja. I tak np. Skrupulatne zbieranie przydziałowyh papierosów /
sam Wiktor nie palił /, za które można było wszystko dostać i wymienić
na inne potrzebne rzeczy.
Zaraz na początku , swoje w miarę porządne ubranie i buty zamienił
na walonki, kufajkę i uszatkę. Jego ubranie kupiła od niego strażniczka
jako atrakcyjny prezent dla swojego kochasia. W 1941r. w obozie dała się
odczuć odwilż i po kilku dniach rozniosła się wiadomość, że wybuchła
wojna z Niemcami.
Największym zaskoczeniem dla Wiktora było wezwanie go do
komendanta obozu i zakomunikowanie, że zostaje mu darowana pozostała
część kary i że jest wolny i może wracać w rodzinne strony .
Za parę dni dostaniesz " propusk " - przepustkę i przydziałowy
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prowiant i możesz iść do „swoich” - zakomunikował mu uroczyście
komendant obozu Wiktor skomunikował się ze swoimi rodzicami,którzy 2
tygodnie po jego uwięzieniu również zostali wywiezieni na Sybir i tak się
szczęśliwie złożyło, że miejsce zesłania rodziców na Sybirze było
stosunkowo / jak na warunki syberyjskie / niedaleko od obozu Wiktora.
Rodzice również zostali zwolnieni od kary a skomunikowanie się z
nimi polegało na umówieniu się, że będą podążać do pewnej stacyjki na
trasie kolei transsyberyjskiej położonej mniej więcej w połowie drogi
pomiędzy miejscami pobytu Wiktora i jego rodziców.
Po otrzymaniu odprawy – 3 łyżki marmolady z buraków, kawałek
słoniny, bochenek chleba i jakiejś starej kufajki oraz przepustki Wiktor
ruszył w drogę , przez tundrę syberyjską do wolności. Załadował cały
swój tułaczy dobytek na sklecone własnoręcznie sanki i przez 2 tygodnie
ciągnął ten tułaczy dobytek do umówionej stacyjki.
Była to trasa oznaczona, bo tą drogą odbywało się zaopatrzenie
obozu.
Na swojej drodze najbardziej obawiał się spotkania z wilkami i
pamiętał o wyniesionych z obozu przestrogach starych Sybiraków , że
wilków należy się obawiać , najbardziej wtedy kiedy ich nie słychać ,
jak wyją to można spać spokojnie i że wilki raczej omijają szlaki
ludzkie , a skutecznie ich odstraszają ogień i dym i że w ostateczności
najlepiej mieć pod ręką jakiś ochłap , który można im rzucić na
pożarcie , gdyż do koczujących w tej głuszy zakradają się raczej z
ciekawości. Na swojej drodze / opowiadał Wiktor / spotkał tylko
kilkoro ludzi , którzy zazwyczaj byli bardzo uczynni i życzliwi , trudne
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warunki syberyjskiej tundry uczyły pokory . Po dotarciu do umówionej
stacyjki spotkała Wiktora wielka radość, bo rodzice dotarli do niej pierwsi,
przed Wiktorem i już na niego czekali. Radość ta była tym większa, że
rodzice zajęli miejsce wewnątrz pomieszczenia tej stacyjki co nie było
błachą sprawą . Większa część oczekujących ludzi na pociąg nie mieściła
się w tym pomieszczeniu i koczowała na zewnątrz budynku przy
kilku dziesięciostopniowym mrozie, pod gołym niebem.
Na stacyjce tej /mówił Wiktor / było nam nawet dobrze, bo rodzice
starannie przygotowali się do podróży, a nadzieja, że wreszcie się stąd
wyrwiemy, dodawała wszystkim sił. Na stacyjce panował straszny
bandytyzm, bezprawie, kradzieże i śmiertelność. Napady były na
porządku dziennym i stale ktoś zamarzał na mrozie. Nieboszczykami nikt
się nie przejmował, wynoszono ich kilkadziesiąt metrów za stację i tam po
kilku godzinach zasypywał ich śnieg.
Myśmy mieli dobrze / opowiadał Wiktor / bo zawsze jedno z nas
mogło czuwać i pilnować bagaży , a pozostali mogli spokojnie
odpoczywać. Najgorzej miały samotne osoby , które za wszelką cenę
musiały starać się nie usnąć, bo zwykle po zaśnięciu budzili się
okradzeni ,goli i bosi i jeszcze wdzięczni, że w czasie snu nie zostali
zamordowani. Wkrótce dowiedzieliśmy się, że za kilka dni ma
przyjechać pociąg, który zawiezie nas na południe kraju. Na Sybirze w
tych czasach oczekiwanie na pociąg 1 – 2 tygodni to normalność i
rzeczywiście po kilku dniach wtoczył się na stacje długo oczekiwany
pociąg – widmo. Czegoś takiego / opowiadał Wiktor / w życiu nie
widziałem , to była ośnieżona , biała
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oblodzona masa , buchająca parą i tylko obracające się koła przypominały,
że to jest pociąg. Pociąg ten był przepełniony do ostatnich granic ,
wszystkie wagony były zajęte ,a wszystkie dachy, stopnie, zderzaki
oblepione były ludźmi. Jak oni wytrzymywali na tym okropnym mrozie
„Bóg to raczy wiedzieć”. Z rodzicami biegniemy z tobołami wzdłuż
pociągu , gdzie tam , nigdzie ani szpilki nie włoży i nagle patrzymy na
końcu pociągu zupełnie pusty wagon - jakiś cud czy co? Ale na
zastanawianie się i medytacje nie było czasu , bo pociąg już dawał sygnał
do odjazdu
W środku wygasły piecyk, resztki drwa, cały wagon wymoszczony
słomą, wrzuciliśmy do środka bagaże i cieszymy się, że jedziemy , bo
zaraz po tym pociąg ruszył. Byliśmy szczęśliwi, cieszyliśmy się sobą i
wydawało się, że wszystkie nieszczęścia zostały za nami. Ale pociąg ten
zatrzymywał się średnio raz na dobę, do nabrania wody i drewna do
lokomotywy, wtedy wszyscy łapali za kociołki i ustawiali się w kolejce po
wodę lub wrzątek.
Ja też / mówił Wiktor / ustawiam się w kolejce, a tu wszyscy
odsuwają się ode mnie , to ja znowu ustawiam się, a kolejka odwija się w
drugą stronę i tak dalej .
Okazało się, że wszyscy pasażerowie, którzy jechali przed nami w
zajętym przez nas wagonie zmarli na tyfus , a ten wagon , jak oni mówili
był „ kazionnyj ”.
Wracam do wagonu i mówię to rodzicom, ale co robić jedziemy w
tym wagonie cały dzień, jak mieliśmy się zarazić to już się to stało , a
zresztą jak tu wysiadać na tym pustkowiu, w ciągu kilku godzin rozszarpią
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nas wilki i postanowiliśmy kontynuować podróż dalej.
Po siedmiu dniach podróży, matka dostała dreszczy, straciła
przytomność i w ciągu nocy zmarła. Na najbliższym postoju wykopaliśmy
z ojcem grób w śniegu, zrobiliśmy krzyż z konarów, zmówiliśmy pacierz i
taki był pogrzeb mojej matki na syberyjskim szlaku.
Po następnym tygodniu znowu ojciec źle się poczuł i w ciągu nocy
również zmarł. Urządziłem mu pogrzeb podobnie jak matce i zostałem
sam / opowiadał Wiktor /
Było mi nawet dobrze, bo miałem wszystko, co przygotowali rodzice
dla trzech osób na całą podróż, ale ja też po paru dniach zacząłem się źle
czuć i momentami zacząłem tracić świadomość , dostałem dreszczy i
straciłem , co najgorsze całkowicie siły.
W międzyczasie pociąg wjechał w południowe rejony kraju,
zniknął śnieg , a temperatury wzrosły do plus kilku stopni. W końcu
nieprzytomny, chory na tyfus wylądował w kołchozie w Kazachstanie.
Kołchoz ten okazał się tuczarnią świń .
Felczer w tym kołchozie , który znał się również na medycynie
zajął się mną i uratował mi życie. Kiedy zacząłem odzyskiwać siły,
dostatek wieprzowiny bardzo mi pomógł, bo w Kazachstanie Muzułmanie
brzydzą się wieprzowiną , a na widok jedzenia tego mięsa prze ze mnie
pluli, dostawali torsji .
Jak niosłem świninę przez wieś wszyscy wygrażali mi pięściami,
pluli i odwracali się ze wstrętem. Świnina u nich jest bardziej nieczysta
niż u nas na przykład gryzonie żyjący po kanałach.
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Po nabraniu sił, przy pomocy przepustki dostałem się do obozu
wojskowego Armii Andersa i dalej już jako żołnierz I Korpusu
przemierzałem szlaki w Iraku, Iranie, Palestynie, i wreszcie wziąłem
udział kampanii włoskiej, gdzie w bitwie o Monte Casino zostałem ranny.
W szpitalu poznałem swoją żonę Janinę Kędzia – Buszczankę ,
również sybiraczkę – która podobnie jak ja wydostała się z tego piekła
łagru i z którą po demobilizacji wyemigrowaliśmy do Anglii, a następnie
w 1956 roku w ramach limitów określonych przez rząd USA do Stanów
Zjednoczonych, gdzie osiedliliśmy się w Pittsburghu stan Pensylwania.
Wiktor kilkakrotnie w siedemdziesiątych latach odwiedzał Polskę i
stąd zasłyszane od niego wspomnienia, które wysłuchiwałem z zapartym
tchem.
Przedstawiam je w formie, w jakiej je zasłyszałem, być może
umożliwi to czytelnikowi zrozumienie przygód sybiraka Wiktora Habla z
Buska
Wojna niemiecko – sowiecka i mord NKWD w Busku.
Wybuch wojny Niemców z Sowietami w czerwcu 1941 roku
obwieściły mieszkańcom Buska dalekie wybuchy – głuche dudnienia , o
godzinie 5 tej nad ranem To Niemcy bombardowali odległe o kilka
kilometrów od Buska sowieckie lotnisko polowe , położone za wioską
Adamy .
Większość samolotów sowieckich została zniszczona na ziemi , a
tylko nielicznym , będącym w tym czasie w powietrzu, udało się uciec
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Jeden z tych samolotów , po krótkiej walce w powietrzu został
strącony nad miastem i spadł na pola , pomiędzy młynem a Pełtwą .
. Na samym lotnisku to co nie zdołali zniszczyć Niemcy ,
rozszabrowała miejscowa ludność i pozostały tam tylko bezużyteczne
wraki samolotów . Jeszcze wiosną 1944 roku , z polecenia Niemców ,
chłopi zwykłymi furmankami zwozili z tego lotniska bomby lotnicze
do stacji kolejowej w Krasnem .
Wybuch wojny niemiecko – sowieckiej był całkowitym zaskoczenie
zarówno dla ludności cywilnej , jak i dla Sowietów .
W przeddzień wybuchu wojny wróciłem późnym wieczorem z kina
gdzie sowieccy żołnierze spokojnie oglądali film i zastałem swego ojca
rozmawiającego z sąsiadami, bo właśnie wrócił z robót, gdzie był
skierowany wraz ze swoją furmanką do budowy umocnień
fortyfikacyjnych gdzieś za Sokalem ..
Drogę powrotną miał bardzo ciężką, bo musiał jechać „ pod prąd ”,
ponieważ na zachód ciągnęły kolumny sowieckiego wojska, czołgi,
artyleria, kolumny zmotoryzowanej piechoty itp. Na drugi dzień 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 trzymane na
ramionach tych niby żołnierzy długie karabiny z założonymi na nie
bagnetami, oraz przypięte do cywilnych czapek wojskowe czerwone
gwiazdy.
Budynki użyteczności publicznej i urzędy opustoszały, a dokumenty
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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 ,
Dzięki Bogu nie zdążyli.
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.
Wyczuwało się atmosferę napięcia, wyczekiwania i wtedy pojawiła
się cicha nadzieja, że już nie grozi nam wysyłka na Sybir, której wszyscy
obawiali się panicznie.
Największe zmartwienie ludzi w tym czasie stanowił nieznany los
mieszkańców zaaresztowanych w ostatnich dniach władzy sowieckiej
Zaaresztowani byli więzieni w budynku sądu - patrz Zdjęcie 6 ,
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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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 .Drugi dzień po ucieczce NKWD pokazał całą grozę sytuacji,
po wyłamaniu drzwi w piwnicach sądu znaleziono zamordowanych
strzałami w tył głowy.

Zdjęcie 11 Rok 2013, Budynek starego sądu w Busku – miejsce
każni w czerwcu 1941 roku mieszkańców Buska , przez NKWD
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Pod zwłokami trupów znaleziono jednego żywego, który źle
trafiony, przeleżał struchlały ze strachu pod zabitymi, przez kilkanaście
godzin.
` Mnie ośmioletniemu wówczas świadkowi tych tragicznych
wydarzeń utkwił szczególnie w pamięci żałobny pochód idący ulicą
Sokoła na Niemieckim Boku, gdyż pomordowani pochodzili również z
ulicy Sokoła . Pomordowanych niesiono na drabinach wyjętych z
drabiniastych wozów , podobnie jak na pogrzebach noszone są trumny .
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, a niektórzy biegali
gorączkowo wzdłuż pochodu w poszukiwaniu swoich. 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.Był czas wojny i z tego co pamiętam
ksiądz proboszcz nie chciał dać pozwolenia na tak dużą ilość
indywidualnych pogrzebów i ustalono, że dla około 20 pomordowanych
odbędzie się pogrzeb zbiorowy , z tym, że ciała zostałyby
przetransportowane na cmentarz cichcem. Z tego co wiem to celebra
pogrzebowa na cmentarzu odbyła się póżnym wieczorem pod osłoną
ciemności i miała cichy przebieg , z udziałem tylko krewnych .
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Zdjęcie 12, Rok 2013, Tablica pamiątkowa na budynku
starego sądu z wykazem pomordowanych
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W czasach okupacji niemieckiej , w 1942 roku na zbiorowej
mogile zrobiony został betonowy nagrobek , typu sarkofag , na którym
umieszczono inskrypcję w języku polskim . Nagrobek ten przetrwał całą
II okupację sowiecką , ale inskrypcja dotrwała tylko do 2005 roku
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 .W tym czasie w Busku był duży natłok
wojska niemieckiego , które parło na wschód wszystkimi drogami i o
żadnych pochodach nie mogło być mowy , do końca 1941 roku i póżniej.
zamordowanych , przez siepaczy NKWD , w budynku Starego Sądu , w
Busku w czerwcu 1941 roku . Na powyższej tablicy brakuje jednak 3
następujących nazwisk , zapamiętanych przez starych Buszczan i które
powinny się również znaleźć na tej tablicy .
Są to :
– polskiego pochodzenia : N. Nemeczka z Adam ,
- polskiego pochodzenia Machnickiego nauczyciela z
Buska
- ukraińskiego pochodzenia Adamczuka z Buska
Jeszcze we wrześniu 2003 roku na tej mogile widniała następująca
inskrypcja w języku polskim , umieszczona na zwięczeniu krzyża ,jeszcze
za okupacji niemieckiej 1941 -1944 roku .
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" TU SPOCZYWA 19 MIESZKAŃCÓW
BUSKA POMORDOWANYCH W CZERWCU 1941 R.”
Dzisiaj tej pamiątkowej tablicy , ustanowionej jeszcze w 1942 roku
już niema , została ona zastąpiono przez kilka ukraińskich inskrypcji ,
dzisiaj trudno czytelnych , które nie informują o tamtych mrocznych
wypadkach i służą celom propagandowym W mordzie w czerwcu 1941
roku , wg. różnych źródeł zginęło 35-42 osób . Wg. tego co pozostało w
mojej pamięci z tamtych czasów , w tym mordzie NKWD zginęło
wówczas w Busku 42 osoby , jednak późniejsze publikacje , również te
podawane w prasie ukraińskiej , lat 90 tych nie potwierdzają tej cyfry .

Zdjęcie 13, Rok 2003, Busk – Cmentarz Komunalny,
zbiorowa mogiła mieszkańców Buska pomordowanych
w czerwcu 1941 roku przez siepaczy NKWD
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Wkroczenie Niemców do Buska
Po motocyklowym zwiadzie Niemców na rynku i w centrum miasta/
który opisuje w swoich pamiętnikach L. Szubartowicz / do miasta
wjechała ul. Lwowską , od strony Podzamcza zmotoryzowana kolumna
pancerna , która zatrzymała się na drodze w kierunku Krasnego ,
pomiędzy młynem , a jej czoło ciągnęło się aż za cmentarz . Na krótko
przed tą kolumną uciekał w bezwładzie w kierunku Krasnego oddział
żołnierzy sowieckich , porzucając broń i oporządzenia na poboczu drogi .
Był to oddział piechoty , wcześniej koszarujący w pałacu hr. Badenii , o
którym po prostu „ wierchuszka zabyła „ . Czoło tej zmotoryzowanej
kolumny dopadło uciekających tuż za cmentarzem i tam na poboczu drogi
leżało kilku zabitych sowietów . Reszta należy przypuszczać rozpierzchła
się po polach
Ta kolumna pancerna składała się z transporterów opancerzonych
czołgów , ciężkich samochodów ciężarowych , działek p.panc i innego
sprzętu . Na skrzyżowaniu drogi / tam gdzie dzisiaj jest pomnik , tylko po
drugiej strony drogi / ustawiła się grupa gapiów , gdzie i ja z rodzicami
byłem , którzy witali „wyzwolicieli „
Ja byłem szczególnie zadowolony , bo mama mi powiedziała że już
więcej nie będzie wywózek na Sybir – tego ja bałem się potwornie / i ten
strach pozostał we mnie do dzisiaj /.
Podziwialiśmy porządne uzbrojenie , mundurowanie Niemców ,
które w niczym nie przypominało mundurów oberwańców – sowietów . W
tym sielskim nastroju , od strony rynku nadjechał ciężki czołg sowiecki
T34 , ja go zobaczyłem koło budynku Starego Sądu ,jak z lufy ział
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Zdjęcie 14 , Niemiecka kolumna zmotoryzowana
ogniem w kierunku niemieckiej kolumny , która była skierowana w
kierunku Krasnego i do tyłu nie miała możliwości odpowiedzieć ogniem
Ludzie panicznie rzucili się do ucieczki wzdłuż ulicy Sokoła .
My też uciekliśmy do domu , ale mogliśmy słyszeć i częściowo
widzieć walkę tego czołgu z kolumną niemiecką . Ten sowiecki czołg
zatrzymał się tu gdzie dzisiaj jest ten pomnik , trochu dalej i zaczął
ostrzeliwać niemiecką kolumnę stojącą pomiędzy młynem , aż za
cmentarz
Ten ostrzał trwał 10-15 minut i w tym czasie czołg oddał kilkanaście
salw. Tutaj trzeba oddać prawdę dzielnej załodze sowieckiego czołgu ,
która podjęła walkę z całą kolumną pancerną uzbrojonych po zęby
Niemców , zadając im ciężkie straty. Tak że jak ktoś twierdzi ,że Niemcy
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zalęli miasto bez walki , to się bardzo myli , bo na powitanie Niemcy
ponieśli dotkliwe straty ,
Po czym czołg zawrócił i zaczął jechać w kierunku centrum , gdzie
został dopędzony przez niemiecki motocykl z przyczepą . Do czołgu przez
otwarty właz wrzucono granat i cała załoga zginęła . Naprzeciw bramy
do parku hr. Badenii ten czołg palił się gęstym czarnym dymem ,
Widział to i opisał w swoich pamiętnikach M. Szubartowicz .
Po opuszczeniu drogi do Krasnego pozostały na niej wraki 5
pojazdów i jednego działka p. panc. którego porzucony wrak długo leżał
w rowie koło młyna przez kilka tygodni W tym czasie po tej stronie drogi
ciągnął się rów melioracyjny , który zaczynał się przed młynem i ciągnął
się.za cmentarz daleko w pola
Z tego ostrzału zginęło 6 Niemców , których pochowano na
cmentarzu , w tym miejscu gdzie dzisiaj jest cmentarz radzieckich
żołnierzy . Pamiętam bardzo dodrze rząd 6 białych krzyży z czarnym
napisami żołnierzy niemieckich . Te białe krzyże widoczne były z daleka i
wyróżniały się na tle zieleni cmentarza .
Pochówkiem na cmentarzu parał się wówczas grabarz , którym był
w tym czasie Ukrainiec Duńko . Po kilku tygodniach te mogiły
zlikwidowano bo w tym czasie jeszcze poległych żołnierzy niemieckich
wysyłano do Niemiec i oddawano rodzinom
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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 rejonbudowy dróg, które w znacznej większości
funkcjonowały w„wielkiej sowieckiej ojczyźnie” jako
najzwyklejsze „traktypolne”. Według zapiskówpamiętników
naocznychświadków, 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
1 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 lub wycieńczonych
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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 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
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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 termometr i aspirynę. Z pracy mogli być zwolnienie
danego dnia chorzy, których temperatura przekraczała 38*
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 łodygami ziemniaków ,
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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 ,
Żydatyczek/Lwowa , Żytoń k/Równego .
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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 wlokły 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 długimi
karabinami przy biodrze , z niemal defiladowym krokiem
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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 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
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przez NKWD.
Poniżej przedstawiono sylwetki dwóch zapamiętanych
wolontariuszy z Buska którzy chcieli się zajmować pomocą
plennym polskim żołnierzom :
– Janina
– Wiktor

Frey z Lipibok
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 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 po
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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

Rok 2015 , Busk , Lokalizacja obozu jenieckiego na Podzamczu
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Dzisiaj po tym obozie jenieckim na Podzamczu pozostało kilka
zdewastowanych – opuszczonych zarośniętych chaszczami budynków i
jakieś ruiny zapadniętych fundamentów .

2 / 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
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5

Budynek folwarczny 5

6

Budynek folwarczny 6

7

Zalew – martwe koryto Bugu

8

Ścieżka – dojście na wzdłużną wyspę

9

Wzdłużna wyspa nad Bugiem

Budynek folwarczny 1

15

Budynek folwarczny 1 i 2

Budynek folwarczny 4

16

Budynki folwarczne 3 i 4

Budynki folwarczne3 i 4

17

Budynek folwarczny 6

18

Rok 2015 , Busk , Lokalizacja obozu jenieckiego na Podzamczu
Zalew wzdłuż rzeki Bugu , wzdłużna wyspa
pomiędzy rzeką a zalewem
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Ścieżka przez zalew – przejście od strony folwarku na wys
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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
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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
opuszczona , zamieszkuje ją zaledwie kilka ukraińskich
rodzin ,
Na obrzeżach wioski zachował się mały wiejski
cmentarzyk , opuszczony i zaniedbany podobnie jak wioska
.
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O polskich plennych wg Marii Tomkiewicz – Dinter
>> Królewskie Wolne Miasto Busk <<

23
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 :
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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 .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 ,
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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 .
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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 . Wyczerpani 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 .
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6/

Cmentarzyk jeńców w Angiełówce
Miejsce / być może cmentarzyk / pochówków polskich żołnierzy i

oficerów , wg, miejscowej ludności znajduje się w lasku opodal , jak na
poniższym zdjęciu .
Przechodniu skłoń głowę przed miejscem wiecznego spoczynku
polskich jeńców wojennych 1939 roku , którzy tu zmarli lub zginęli , z
głodu , zimna i wycięczenia pracując przy budowie tej drogi Lwów –
Kijów w rejonie Angiełówka w latach 1939 – 1940

