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Tadeusz Jarosz urodził się 7 go Lutego, 1928 r. w Brzezinach koło Bełżca. W czasie wojny on 
był pastuchem i pracował koło obozu w Bełżcu. Opowiada on jak Niemcy kierowali ruchem 
długich transportów które przyjeżdżały do Bełżca. Mówi też że większość strażników w obozie 
byli Rosyjscy i Ukaińscy jeńcy którzy zgodzili się pracować dla Niemców. Oni nosili czarne 
mundury. On zauważył że czasami Żydzi pracowali na zewnątrz obozu. Oni byli pilnowani przez 
Rosyjskich albo Ukraińskich strażników. On widział jak czasami Żydzi wyskakiwali z pociągów 
zanim one się zatrzymywały przed stacją w Bełżcu. On i inni pastuchy czasami sprzedawali 
jedzenie Żydom którzy pracowali poza obozem. On mówi że z początku Niemcy rozstrzeliwali 
Żydów i wrzucali trupy w długie i głębokie doły. Oni pokrywali te trupy cementem. Po pewnym 
czasie cement zaczął pękać z powodu gazu który emanował z rozkładających się ciał. Niemcy 
zaczęli palić trupy w krematoriach. Niemcy starali się ukryć ten obóz za ścianą dużych drzew. 
On otrzymywał informację o warunkach wewnątrz obozu od Rosyjskiego strażnika który 
opowiadał to jego wujkowi. Ten stażnik opowiadał jak używano gaz Zyklon i jaki kształt i jak 
pracowało krematorio. On też opowiada o spisku Rosyjskich strażników by zabić Niemieckich 
strażników. Kiedy wojna już się kończyła, Niemcy zaczęli wykopywać wszystkie trupy i palili 
je. Pod koniec, teren obozu był wyrównany grabiami. Drzewa były zasadzone na terenie obozu. 
Niektórzy Polacy przychodzili i kopali w ludzkim popiole szukając złota w koronach zębowych 
które pozostały po spalonych trupach. 
 
 

Box 1, Tape 1 
 
 
[01:] 00:46:18 – [01:] 10:36:21 
00:00 – 10:13 
 
W czasie okupacji, Tadeusz mieszkał ze swoim wujem w Bełżcu. On mówi że obóz był 
zbudowany przez prywatnych przedsiębiorców. Natomiast baraki były budowane przez 
Sowieckich jeńców wojennych. Obóz zaczął funkcjonować w 1942 roku. Miejscowi Żydzi byli 
zamknięci w getcie jeszcze przed 1942 roku. Oni byli zmuszeni do noszenia opasek z gwiazdą 
Dawida. On zauważył że kiedy pierwszy transport przyjechał do Bełżca, z jednego wagonu 
zdjęto osobno Żyda z koniem i z furmanką. Ich wzięli do obozu. On go widział później jak woził 
bieliznę strażników po obozie. Mówi że typowy transport miał około 80 bydlęcych wagonów 
zapakowany przez 80 do 100 osób. Niemcy mogli tylko zmieścić 40 wagonów w samym obozie. 
Oni musieli rozdzielić ten transport na dwie części. Pierwsze czterdzieści wagony zostały 
odczepione od transportu i wciągnięte do obozu. Druga połowa transportu musiała czekać na 
stacji dopóki pierwsza połowa została opróżniona z ludzi i wagony zostały odsunięte z obozu. 
Potem następna część transportu była wciągnięta w obóz. Dopóki transport był na stacji to był 
pilnowany przez Niemców. Rosjanie i Ukraińczycy byli strażnikami wewnątrz obozu. Ponieważ 
Tadeusz mieszkał nie daleko od stacji on słyszał krzyki, płacze i modlitwy w wagonach tych 
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transportów. Ludzie też błagali o wodę. Niektórzy Niemieccy strażnicy pozwalali mu by dał 
wodę tym ludziom, ale większość ich zabraniała. 
 
[01:] 10:36:22 – [01:] 21:00:13 
10:14 – 21:03 
 
On mówi że kiedy ludzie byli wyładowani z transportu dawano im coś do jedzenia. On znał 
pewnego Ukraińskiego strażnika który nazywał się Sabat i on był ze Lwowa. Żona Sabata 
odwiedzała go co dwa tygodnie. Tadeusz nosił jej walizki. Ona przywoziła puste walizki ale 
wracała z pełnymi walizkami. On nie jest pewien co ona miała w tych walizkach, ale 
przypuszcza że to były ubrania i też złoto. Tadeusz opowiada że on pasił krowy na pastwisku 
koło obozu. Czasami Żydzi byli zmuszeni pracować poza obozem. Pewnego razu, Rosyjski 
strażnik Borys pozwolił Żydom by kupili jedzenie w miejscowym sklepie. On nie bał się że 
Żydzi uciekną. On miał rację, oni nie uciekli. Jego przyjaciele Bolek, Borek, Mietek, Waśka i 
Rysiek Ubałek byli świadkami tego wydarzenia. Żydzi płacili dolarami za jedzenie. Niektórzy 
jeńcy też pracowali poza obozem. On widział jak niektórzy Żydzi wyskakiwali z pociągów i 
starali się uciec. Niektórzy Żydzi byli goli kiedy wyskakiwali. On kiedyś zobaczył gołego Żyda 
który biegł od pociągu w stronę tych pastuchów. Niemiecki żołnierz zeskoczył z pociągu i 
krzyknął „halt”. Żyd zatrzymał się. Ten żołnierz bił go kolbą i zabrał go z powrotem to pociągu. 
On mówi że Ukraińczycy nie pozwalali Żydom mówić o obozie ale pozwalali im handlować na 
jedzenie. Kiedy jeden Ukrainiec złapał go gdy handlował i mówił z pewnym Żydem to zaczął go 
prowadzić w stronę obozu do komandanta. Mówi on że Sabat go uratował i Ukrainiec go 
odpuścił. Mówi że zimą nie pracowano poza obozem.       
 
[01:] 21:00:14 – [01:] 33:47:20 
21:04 – 34:24 
 
On opowiada że pewnego dnia on z przyjacielem wspięli się na wysoki świerk który rosł poza 
obozem. Chcieli zobaczyć co się działo w obozie. On zobaczył jak Niemiec zmuszał Żydów by 
biegli szybko w koło. On wierzy że Niemcy chcieli wymęczyć tych Żydów by umierali szybciej 
albo żeby umierali z wyczerpania. Mówi że na początku oboza Niemcy rozstrzeliwali Żydów i 
wrzucali trupy w długie i głębokie doły. To powodowało silny odór. Niemcy próbowali 
przykrywać trupy cementem. Cement po pewnym czasie zaczął pękać z powodu gazu który 
emitował z rozkładanych ciał. Później Niemcy zaczęli palić trupy. To też powodowało silny 
odór. On mówi że Niemcy zasadzili wysokie drzewa dookoła obozu aby go zrobić 
niewidocznym z zewnątrz. Te drzewa były zasadzone przez Żydów których pilnowali Niemcy. 
On mówi że paścił krowy prawie codziennie koło obozu. Opowiada o pewnym wypadku w 
którym jakiś Żyd uciekł z obozu. On opisuje sygnał alarmowy i jak ten uciekinier został złapany. 
Innym razem goły Żyd uciekł z obozu i schował się kiedy wlazł na drzewo. On też został 
złapany. Opowiada że kiedy transporty przyjeżdżały w obóz to słyszał dużo krzyków, płaczu i 
Niemieckie rozkazy. Kiedy go zapytano jak on wiedział co się działo wewnątrz obozu, 
odpowiedział że on słyszał to od  Rosyjskiego strażnika który opowiadał to jego wujowi. 
Rosjanin opisał jak Żydów gazowano Zyklonem. Opisał też konstrukcję i kształt krematorium. 
On  mówi że pewnego razu ten strażnik opowiadał że młoda Żydówka przeżyła gazowanie. Ona 
stała między trupami. Kiedy Niemiec zobaczył to przez jakieś okienko on dodał więcej Zyklonu. 
Ona dalej przeżyła. Kiedy ją wywiedziono z komory, Niemiec zastrzelił ją. Opowiada też że był 
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spisek między Rosyjskimi strażnikami żeby zabić Niemców którzy pracowali w obozie. Ktoś ich 
wydał. Rosjanów złapano i zabrano ich do obozu. On nie wie co się z nimi stało. Rosjanów 
zastąpiono Ukraińcami.   
 
 

Box 1, Tape 2 
 
 
[02:] 00:43:18 – [02:] 10:50:19 
00:00 – 10:31 
 
Ukraińscy strażnicy mieli swobodę iść do okolicznych wiosek, robić zakupy i myć się w 
okolicznych rzekach. Ich czas na takie rzeczy był ograniczony. Opowiada że Niemiecki strażnik 
Irman który się znędzał na Rosyjskich jeńcach został zabity. Niektórzy Rosyjscy strażnicy i 
między nimi jeden który nazywał się Wołoszyn, uciekli z obozu i połączyli się z Rosyjską 
partyzantką. Mówi też że istniała Polska partyzantka. On opowiada że komendant obozu czasami 
jeździł po obozie na koniu i bił  ludzi batem bez żadnej przyczyny. Mówi że Niemcy którzy 
pracowali w obozie byli kwaterowani w mieszkaniach kolejowych koło stacji. Ukraińscy 
strażnicy mieszkali w barakach w obozie. Robotnicy Żydowscy też mieli swoje baraki w obozie. 
Mówi że wszyscy wiedzieli że Bełżec był obozem zagłady. Transporty przyjeżdżały zapakowane 
ludźmi a wracały puste. Opowiada też że młoda para Żydów uciekła z obozu ale później wrócili 
bo nikt nie chciał im pomóc albo ich uchować. Mówi że w Bełżcu przed wojną było mało 
Żydów, natomiast w miasteczku Narol, większość mieszkańców była Żydami. 
 
[02:] 10:50:20 – [02:] 16:19:21 
10:32 –16:25 
 
Mówi że pod koniec wojny Niemcy zaczęli likwidować obóz. Teren został wyrównany i 
zagrabiony. Drzewa zostały wszędzie zasadzone. Ukraińców przewieziono do obozów w 
Trawnikach i w Sobiborze. On mówi że wszedł w teren obozu kiedy Niemcy odeszli. Niczego 
już tam nie było oprócz sporadycznej ludzkiej kości która wytykała z ziemii. Polacy przychodzili 
i kopali w ziemi szukając złota wśród popiołu z ludzkich ciał. Popioły były wmieszane z 
piaskiem i z ziemią. Wszystkie baraki i krematoria zostały rozebrane i usunięte. Niemcy nie 
chcieli zostawić żadnych śladów że kiedyś istniał w Bełżcu obóz zagłady.   
 
Time coded notes provided by Sam Ponczak 
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