
KASETA 10/1 

BRONISŁAW RAGAN 

March 13 

Tape 1 

- Ragan Bronisław 

 • A kiedy się pan urodził? 

 • 1912 roku 27 marca. 

 • I tu w Brzezinach Tak? 

 •  W Brzezinach. 

 • I pan pamięta Wszystkich Świętych  41 roku. Jak zaczęli budować ten 
obóz dla Żydów . Jak to było? 

 • Ja wiem jak to powiedzieć. 

 • Od samego początku pan zaczął pracować? 

 •  Od początku zaczęli tam pracować, mąż tam pracował, kilku ich tam 
pracowało. 

 • Niech pan teraz opowie Jak to było? 

 • (.............) Pobrali nas do pracy tam, dużo nas tam dużo było ze 20, 30 
osób.  

 • 30 to nie. 

 • (....) Zaczął się bałagan to, zaczęli baraki budować. To tamto wszystko. 
Wówczas  zaczęli tam po swojemu. W każdym razie co ja pamiętam to proszę panów 
to tak było. Baraki wybudowali, takie baraki znaczy drewniane, i nas tam dużo 
pracowało przy tych barakach. No a później już tekie o te tego  I już jak zaczęli 
rozganiać to wszystko tych osobno, tych osobno , tych osobno zaczęli dzielić. Wie pan 
co znaczy tych co w obozie było tak że nas później  na trzy części. 

 • T później wy już tam nie chodziliście. Wam już nie wolno było. 

 • Od początku jak to było na tych trzech częściach? Was podzieli na trzy 
części? 

 • Tak. 

 • Jak? 

 • Znaczy. Myśmy najpierw byli na jednej, znaczy, przywozili tam znaczy 

 • Nie nie nam chodzi o coś innego. Niech pan powie jak pan to budował 
te baraki? 
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 • No normalnie, te baraki takie,  tam było ten kierownik tam, tam ..... to 
praco naszo. Tam proszę pana to to  jak już znaczy to,  zaczęli to sortować to tam 
zaczęli bałagan. 

 • Ale pan  tam jak długo był w tym na tej budowie? 

 • Ja wiem chyba ze trzy tygodnie. 

 • Trzy tygodnie. To było w listopadzie po wszystkich świętych zaraz. 

 • Tak. 

 • Pan jest budowniczym, pan jest murarzem? 

 • Nie. 

 • Jak pana wzięli 

 • Do pracy tak wzięli. Ja tam pomagał jak te baraki budowali. 

 • Tutej był z Bełżca taki gość. 

 •  Jak to było?  

 • Normalnie tak przywozili baraki a my tylko składali, (.......) to my tylko 
składali a tam przywozili gotowe. Pociągami przywozili, do stacji dowozili. Znaczy 
Parowozy i tam potem przed stacją stawali i puścili tam do środka gdzie my tam 
pracowali a te się wycofywali pociągiem nazad do tyłu na stacje. Tak przychodziły 
transporty. 

 • I duże były te baraki jak panowie budowali? 

 • Duże, noo to to było proszę pana tak naprawdę to to było, bym nie 
skłamał to proszę pana tam było baraki takie trzy mieszkaniowe i jeszcze cały barak 
był jeszcze chodnik ......... i tam gnali do tych baraków i tam wszystko rozganiali po 
tych 

 • A to zaraz do tego dojdziemy. Ale niech pan powie pan również 
budował te co mówili że są to komory gazowe? 

 • O ja nie wiem. 

 • Nie wie pan? 

 • Nie wiem. 

 • A te baraki były w środku łóżka też jakieś stawiali? 

 • Nie, nie było tylko był korytarz i jakieś tam mieszkania takie były 
porobione, tam żadnych łóżek, nic, nic, nic. 

 • A ile było tych baraków. 

 • Proszę. 

 • Ile? 
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 • No ja wiem. 

 • Dwa, trzy? 

 • Tam było tych baraków?  

 • Tak. 

 • Jeden długi barak, i to był przez cały barak był  korytarz, jak 
przywozili jak przywozili pociągiem to tam co wszystko to tm tych do tego baraku i 
tam dzielili to. A jak tam było, co to było.Jak to ten nie mogę powiedzieć 

 • Kiedy do tego baraku wpędzali to pan tego nie widział? 

 • Nie. 

 • To skąd pan wie że tak było, skąd pan wie o tym. 

 • ...................... 

 • A jak pan budował te baraki 

 • To byłem tam na miejscu. 

 • Ja wiem. Czy panu powiedzieli co to będzie z tego? 

 • Nie. 

 • Pan też nie widział? 

 • Nie ja też nie. Przywozili pociągiem tam na placu, tam wypuszczali to 
wszystko, ............... ale gdzie to się działo z nimi to ja nie wiem. 

 • A  jak pan budował te baraki to kto kierował budową Polak czy 
Niemiec? 

 • Co. 

 • Kto budową kierował Polak czy Niemiec.? 

 • Polak kierował majster, tylko majster więcej nic, a całym kierownikiem 
tego kto inny tam był to nie wiem tam, był przebrany, ubrany, nie wiadomo kto to był. 
A ten co to był to był normalny .............. człowiek. Przyjeżdżał pociągiem tam 
wyprowadzili, on został w pociągu. A tam był Niemiec to brał wszystko w swoją rękę. 
My o tym nie wiemy nic co się tam działo w tych barakach. 

 • I tylko jeden barak budowali? 

 • Jeden długi tylko, długi.Bo tam ja wiem, no długi, ja tam wiem tego no 
sześć czy pięc drzwi z korytarza do tych kajutów tam . I tam gdzieś ............. Jak tam 
to nie mam pojęcia. I co się tam działo. 

 • A to nie było ogrodzone jeszcze wszystko? 

 • Cały ogrodzony tylko ten barak znaczy się. Obóz był cały siatką 
ogrodzony. Cały obóz. 
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 • To znaczy ten barak był w środku obozu czy był na zewnątrz. 

 • W środku. W środku był ten barak ogrodzony tak że tam tam nie było. 
Znaczy. Tam kierowniki przychodzili w płaszczach skórzanych i takich, kto to był ja 
tam.... to nie mam pojęcia. 

 • A Niemcy  byli też tam?  

 • Proszę. 

 • Niemczy byli też tam? Niemcy byli tam jak pan budował? To nie byli 
Niemcy? 

 • Nie. 

 • To nie byli Niemcy? 

 • Nie. 

 • Jak długo trwała ta budowa? 

 • Ja wiem jak długo trwała 

 • Już była zima jak się skończyła? 

 • Proszę. 

 • Była już zima? 

 • ........... Już zaczynała zima, jesień taka 

 • I?  I potem te pociągi zaczęły przyjeżdżać 

 • Tak. 

 • I pan je widział te pociągi. 

 •  A czemuż nie. 

 • No jak to było z pociągami? 

 • Normalnie Przyjeżdżają tam do stacji, maszynista znaczy tam 
wstrzymywał, wjeżdżał tam do obozu, a pociąg nie wjeżdżał tymi wagonami tylko 
sam , także to potem na ..............nie wiadomo co się tam później działo. I co nie 
wiadomo ......... 

 • A jak długo ten pociąg stał na stacji zanim wjechał do obozu bo część 
została tutaj. 

 • Tam długo nie stał w ogóle. Podjeżdżał tam  znaczy na te przed stacją i 
tam inny brał maszynista wjeżdżał i kto inny parowozem do obozu. Rozumi pan. 

 • Tak 

 •  Do stacji dojeżdżał tam zrobili przesiadkę i kto inny brał paro.. znaczy  
ten pociąg  pchał się tam do tego obozu a ten się cofał, znaczy że on tam nie widział 
maszynista. 
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 • A pan się przyglądał temu wszystkiemu, pan widział to? 

 • Jak ja byłem w środku to pewno że 

 • Pan był w środku wtedy? 

 • No tak 

 •  To znaczy że pan widział jak tych Żydów przywozili po raz pierwszy? 

 • Widziałem ale co ja mogłem. Inaczej ........ 

 • Jak to było? jak ich sprowadzili do obozu? 

 • Przyjeżdżali pod stację, tam inny brał i cofał do obozu, tam wysiadał 
maszynista przed obozem, a kto inny brał parowóz i tam wjeżdżał. Także nie tak ooo 
Znaczy że nie ten co jechał,  zanczy parowozem, tak nie tak nie było wjeżdżał i się 
wycofywał z powrotem. Inny wjeżdżał. 

 • Ale wtedy już pan był poza obozem 

 • Znaczy byłem w środku, byłem w środku tam. 

 • I co pan tam robił? 

 • Gdzie. 

 •  No w tym w środku obozu? 

 • Co ja robił, nic nie robił, przyglądał, czemu przyglądał .........  To był 
ruch to nie tak jak się komuś zdaje i tam nie można było, co ja bym mógł co bym nie 
mógł . Niech Bóg broni nie mogłem nawet się oglądać tak żeby się przyglądać. Kto to 
i co to .To był ruch, Bo tak, przyjechali pociągiem to z pociągu jedna kupa, druga tam, 
trzecia i tak to było. To nie tak się to  A nie wolno tam było przyglądać i nie wolno 
było coś powiedzieć, niech Bóg broni, na miejscu śmierć. ...................... 

 • To wszystko w ciszy tak było? 

 • W ciszy, tam nie można było nic zrobić bo nawet się nie można było 
oglądać żeby, tam znaczy w środku. Jak już tam byli te baraki stali to co nagnali z 
pociągu ludzi rozmaitych to ja nie poszedł się przyglądać kto i co, ...................  nie 
wolno się było popatrzeć nawet. .......................................... I tam barak był duży taki z 
korytarzem. 

 • Co się stało z tymi ludźmi co tam ich gnali do tych baraków. Co było z 
nimi potem? 

 • Na ten temat wie pan  to nie można powiedzieć co się z nimi stało. To 
było trzy takie. Był barak trzydrzwiowy i ten korytarz i tam ich  proszę pana tymi 
drzwiami tam gdzieś a co tam z nimi robili to ja nie mogę mówić. 

 • Ta cała historia jak ich do tego baraku, jak ich tam wepchali do tego 
baraku jak długo to trwało, jak długo to było? 

 • To bardzo szybko trwało to ta robota taka. 
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 • Godzinę? 

 • A gdzie tam godzinę, tam ja wiem ile to tam trwało, tam powie 
wzięli,................ tamtego druga zaraz tura. Tam to przyglądać się, czy chodzić to 
niech Bóg broni. Całe kierownictwo, nie wiem co to byli Niemiec czy to był Polak czy 
to kto to był, to nie wiadomo kto to był. .............................. wszystko obserwował. 
Tam wkoło chodził to wszystko przyglądał to wszystko. A tam gdzie ten barak stał to 
tam był wykopany taki dół znaczy ta  i tymi drzwiami ile tych drzwiów było to tam 
taki kanał wykopany i ........... tam do tego kanału. Z tego baraku tam. 

 • I też byli Niemcy w mundurach, pan ich widział 

 • Widział, tam nie było w mundurach, tam jeden tylko SS taki, taki o a 
tam to nie było. Niemców nie było tam. 

 • A kto był, Ukraińcy byli? Tych czarnych? 

 • Tam nie można o niczym mówić dużo bo bo nie nasi nie było można 
było się oglądać. Tylko był jeden elegancki po niemiecku w mundurze, elegancki taki, 
może major, pułkownik czort go wie kto to był. A nawet tam się nie patrzył w te 
stronę. Niech Bóg broni tego ....... krzyczy do tego baraku i tam, ................ ich 
zabierali potem z tego baraku ...................pierun ich tam wiedział nie można 
powiedzieć .............. 

 • A tam byli też Żydzi którzy pracowali u nich w środku? Żydzi byli, 
którzy u nich pracowali? 

 • Nie, nie było. Tam na początku to ich było trochę, tak to nie było. Tam 
Żydów nie było. 

 • Ale niech pan nam powie taką rzecz. Bo pan ten barak skończył robić 
to co pan tam robił potem? 

 • Gdzie? 

 • No w tym obozie? Tam w środku jak już był ten barak gotowy i 
wchodzili ci ludzie tam do środka 

 • Znaczy tam na miejscy.  ................ To my nas zwolnili, my wszyscy 
już poszli stamtąd........... 

 • I pan wrócił tam do siebie do Brzezin? 

 • Nie. Ja w Bełżcu. 

 • W Bełżcu pan mieszkał. 

 • Tak. W Bełżcu mieszkał. Taka że tam nie było ratunku. Co to się działo 
jak to było to nikt nie może powiedzieć bo nie widział co tam było i co się działo. 

 • Nikt nie wie. A pan widział kiedyś taki pociąg który przyjeżdżał i stał na 
stacji? 

 • A czegoż. Widziałem. 
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 • No jak tam. Były krzyki z tego pociągu. 

 • Cichutko było mówię panu, podjeżdżali do stacji przed stacją stawał 
pociąg, przesiadka była maszynistów, ten wysiadał a ten drugi maszynista wsiadał, 
wiedział znaczy do obozu i tam dopiero wysiadali z tego. 

 • A ktoś z tego uciekł w ogóle? 

 • Nie.  

 • Nikt nikt nigdy. 

 • To ja nie słyszałem ani żeby ktoś uciekł. 

 • A z pociągu też nikt nie uciekł. 

 • Nie. 

 • Z pociągu? 

 • To ja nie słyszałem ani nic żeby to ktoś uciekł. 

 •  Z pociągu też nikt nie uciekł. 

 • Nie 

 • Z pociągu 

 • Nie. tam już później za druty to tam już nikt nie uciekł. 

 • To były straszne czasy tutaj wtedy. Strasznie było tutaj wtedy. 

 • Pewno. To nie było ratunku. To się tak komuś zdaje. A tam co się z 
tymi tam działo co tam robili z nimi tam w tym baraku co tam pchali do tego baraku z 
tych to ja nie mam pojęcia. Nie widziałem to nie mogę mówić. Czy to czy to bo nie 
widziałem. Wleźli do baraku i koniec 

 • A były takie przypadki nam ktoś inny opowiadał że Żydzi z tego obozu 
pracowali z Ukraińcami poza obozem. Tam drzewa rąbali, stawiali te drzewa takie 
wielkie, wysokie. Pan to też widział kiedyś?  Bo pan wie bo na przykład na około 
obozu to był takie wysokie drzewa, sosny, świerki. 

 • Tam gdzie był obóz to ani jednego drzewa nie było. Tam wewnątrz? 

 • Nie, zewnątrz. 

 • To las był. 

 • Las był? 

 • Tak. Wjeżdżał pociąg, stał przed stacją  Tam stawał prosę pana i tam 
zmiana tych parowozów i tamten Niemiec wszedł do środka, drugi się schował. 

 • A czy ci Ukraińcy z obozu to chodzili do Bełżca do ludzi i kupować coś 
na przykład wódkę? 
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 • Jak to powiedzieć to nie mam pojęcia. To z tym to było wymieszane, 
tak tam u nas znaczy przy tem wszyskiem. I Polaki i Ukraince i Żydy wszystko, 
wszystko  wymieszane było, te i te pracowali razem. 

 • Ale gdzie tam Polacy też pracowali w tym obozie? 

 • Przedtem A później to nie. Tam już jak ktoś tego to koniec.  Jak wszedł 
a tam jak  Jak wjeżdżał pociągiem do do znaczy środka to już parowóz stawał, zmiana 
była  maszynisty ten wjeżdżał tu a ten wyjeżdżał  tak że to nie było.... 

 • Nie było nic. 

 • Nie. 

 • Tak 

 •  To jak  wy... wjechał pociąg tam do śr...  wewnątrz tam do środka to 
jak chmura  panie się była to wszystko na łeb na szyję tam z tych pociągów.................. 
Tam nie było ratunku, nie było co gadać i patrzeć bo się każdy bał A tam było 
czyściutko na placu tam w obozie. Na placu tam, na placu tam było wszystko  wycięte  
wy tego . 

 • Ale pan wiedział że ci Żydzi ginęli tam? 

 • Proszę? 

 • Ci Żydzi zostali zabici 

 • Nie, Nie, ani jednego ja nie widziałem. 

 • Nie, nie ja wiem że pan nie widział ale było wiadomo o tym. Wszyscy 
wiedzieli. 

 • ................Gdzie się podziewali jak przywieźli,............. znaczy pociąg 
do środka parowóz. To uczepiali Znaczy zmiana była parowozu. Kto inny  To jeden 
pchał tam do środka a to się zostawało. Tak że to później proszę pan  To nie był żart. 
Jak pchnęli jak ich po wypuszczali. Matko jedyna  tak ruuu tak w środku, wewnątrz 
tak w środku ... a później jak, znowusz to wszystko To potem ten cały kierownik, ta 
jak by to wszystko opóściło.....  znaczy my opuścić tam wszystko. I my wszystkie 
poszli. A co się tam z nimi działo w tych komorach czy tam w tych , cholera go jasna 
nie mam pojęcia. Czy  to czy to....  Nie wiem co się działo. Bo to jak szedł parowóz 
transport to maszynista wysiadał rozumie pan,  i tam zmiana już była tych tych tego 
parowozu  już drugi, transport drugi dał i tam już proszę pana tam już nie wiadomo co, 
no i nikt nie wie nie może powiedzieć. 

 • To dziękujemy panu bardzo. 
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