
KASETA 11/1 

PLANSZA 

Rozalia RAGAN 

March 13 

Tape 1 

 • A pani może powiedzieć raz jeszcze jak się pani nazywa 

 • Rozalia. Rozalia Ragan 

 • = A z domu jak? 

 • Zygarlicka 

 • = A można wiedzieć gdzie się pani urodziła?  Jeżeli to nie jest 
tajemnica? 

 • 21 sierpnia 20 roku. 

 • = W Bełżcu? 

 • Tak. 

 • = I pani pamięta początek wojny? 

 • No pamiętam, pewno że tak. Wyszłam za mąż w 39 roku, zaraz za 
miesiąc mąż poszedł na wojnę, na to Jeździłam do niego nawet tutaj do ruskich 
Hrebennego, jeszcze ruskich nie było, do Hrebennego a bo ich tu wzięli do Rawy 
Ruskiej a później z Rawy Ruskiej do Lwowa. To do Lwowa już nie jeździli. A później 
wie pan tutaj przyszedł od nas jeden i już jak się kończyło to wszystko, rozbicie to 
było , już ruskie przychodzili. To przyszedł i ten żołnierz jeden i mówi i mówi wicie 
co, tutej wasi mężowie są w Rawie Ruskiej koło klasztoru, tam klasztor jest, taka łąka, 
duża taka łąka. I mówi tam stoi wojsko polskie. I jak chcecie się zobaczyć z nimi to 
idźcie. No i nas tutej się kobiet zebrało i poszliśmy. Poszli tam no i już ta kuchnia ale 
już kończyli wszystkich z tych łąk zabierać. Niemce stali z charapami takimi i myśmy 
przyszli  my tam przy tymi drutami stanęli jak ich na szosę wypędzali. Nic tam 
Niemce nie mówili. My se stali patrzyli, oni tylko lous, lous, lous, po cztery, po 
cztery, po cztery. I tak że wyszli wszystkie z łąki. I pędzili..... Nawet tutej niedaleki 
sąsiad zobaczył mnie i przyleciał do mnie i był jak już do czwórki stawał i mówi 
powiedz mojej żonie że ja przyjdę, tak po cichu mówi że ja przyjdę, ale jestem ranny 
w kolano. ........ rauus i ten poleciał I rzeczywiście za parę dni patrzym się już on jest. 

 • = Uciekł? 

 • W nocy uciekł. A mój mąż poszedł sobie, bo towarzystwo szło i on 
sobie poszedł z nimi, z temi wszystkimi już tam do tego Niemirowa ich tam pędzili, 
później, gdzieś tam jeszcze. A niektóre to tam kładli się na szosie że już nie mogą iść, 
nogi ich bolą, pochorowali się po tego i wojsko ich Niemce zostawiali i dalej szli, a 
ich zostawiali a te jak później wieczór się zrywali z lasu i  
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 • i do domu. I tu przychodzili. I ja na drugi dzień Tam na Racie takiej, 
taka wioska była Rata, zaraz tam koło tego klasztoru myśmy tam poszli i żeby nas 
przenocowali. Mówi ta kobieta, męża nie ma popędził konia do wody poić konie. 
Poczekajcie zaraz mąż przyjdzie. No i my tam koło bramy poczekali i on przyjechał 
na tych koniach i my się jego pytamy, a on mówi skąd jesteście. Z Bełżca. No ja mam 
kolegów w Bełżcu, bo my razem przy wojsku byli, to pozdrówcie jego tam ode mnie. 
My mówimy jak się pan nazywa? Chłop bez pięty. Mówi to on już będzie wiedział kto 
to jest, bo on na wojnie mówi  pięte odstrzelili . No i przenocował nas i tak nam słomę 
pościelili na podłodze, jakoś koc nam dał i my jak to kobiety zaraz tam różaniec 
odmawiali, to tamto mówili się pacierz zmówilim no i kładziem się tak.  Może za 
małe chwilę może koło godziny 11 już Niemców na podwórze się napchało, na 
motorach przyjeżdżają. I przyszedł ten gospodarz i mówi cichutko nic się nie 
odzywajcie tylko leżcie cichutko żeby oni was nie widzieli. No myśmy tam siedzieli, 
te to starsze to nie dzieci, nie. I oni nie chcieli w mieszkaniu tylko w stodole. Motory 
tam stawiali na podwórku, podwórko takie duże było i tam sami w stodole spali. 
Raniutko oni wyjechali. Jak oni wyjechali to my później myśmy się pozbierali i on 
nam pokazał drogę boczne żeby nie szosą bo tam po lasach strzelanina była. I 
poszliśmy, przyszliśmy do domu,  idziemy, jakichś dwóch panów jeszcze się do nas 
dołączyło, mówili że oni idą ze Lwowa. I tak po, w swetrach takich kobiecych 
poubierani i takie mają takie tafle, jeden miał słoninę pod pachą w papierze zawinięte. 
Co on dźwiga, on mówi słoninę żem wziął mówi żeby było co zjeść po drodze.  

 • A niech nam pani powie taką rzecz.  Potem już rok później w 40 roku 
budowali taki obóz pracy gdzie byłi jednocześnie i Polacy i Żydzi, to było jeszcze 
przed wojną niemiecko-rosyjską, pamięta pani to? 

 • Tutej u nas? 

 • No tak mówią. A to nie ważne. To proszę  powiedzieć coś innego, w 41 
roku kiedy zaczęli budować ten obóz dla Żydów i kiedy wysłali męża tam do pracy. A 
pani co robiła. 

 • Gmina wysyłała, no ja miałam dziecko to ja w domu byłam z 
dzieckiem, bo tak o...  na wsi krowa i świnia i to i tamto. To tam jakeśmy trzymali to 
ja się tym zajmowałam, a mąż chodził tam do pracy i tam przed wieczorem zawsze 
przychodził do domu. 

 • = I co mówił co oni tam robią? 

 • Ja się nie raz pytałam co wy tam robicie? No na razie my tam 
budujemy. Tam przyrzynamy tam różne tubki, deski to tamto i takie baraki tak 
szalujemy tam i tam piasek sypiemy. A później to już tam jako oni już to wybudowali, 
bo tam nieraz mąż to czasem chciał przynieść drzewa takich odpadów to Niemiec 
zobaczył i zaczął krzyczeć. Ten majster powiedział, że nie, to takie odpady jest. Bo on 
się bał że zabraknie. A on powi Nie to takie odpady są to można brać. 

 • A niech pani powie -  wtedy gdy mąż tam pracował to już byli Niemcy 
tutej we wsi? 

 • Tak,tak tak Tak. Już były. Tak 
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 • =  I widziała ich pani, dużo ich było? 

 • No było ich. Bo oni przeważnie tam za stacją tam mieszkali.  To tam 
tak. I jak nawet.  To już później było jak ruski samolot tutej jeździł i strzelał z 
samolotu to Niemce , bo myśmy tu nie mieszkali. Mieszkali tam za przejazdem. To 
ruski samolot jeździł tutej w stacji to taki  baraki będą zburzone i on strzelał w ten 
barak i później tam, tutej był taki wagon z a tym z tą bronią on miał pełny wagon to 
ten wycofali do tyłu tam za lasem, za ten obóz tam, tam wycofywali to wszystko i 
Niemcy sami kładli się pod płotem i mówili Rus, Rus Rus Rus bo się bali. 

 • = Ale to już było później. 

 • Później. 

 • = A pani pamięta kiedy po raz pierwszy przyszedł tutej ten transport 
tych Żydów? 

 • Tak, tutej przychodziły te transporty tośmy widzieli dobrze jak jechali 
Żydzi i krzyczeli wody. Bo to w wagonach takich  tych towarowych to takie te 
okienka malutkie mieli pootwierane, ale krzyczeli, inne wody krzyczeli, a inne 
siedzieli śpiewali sobie. Bo to różne jechali. To szło tych transportów, tych wagonów 
dużo szło. Dużo, przed tym obozem stawali, czekali aż stopniowo po tego  wjeżdżali, 
później wyjeżdżali puste i następne.  Tak i nawet tutej, gdzie jest taka stolarnia tutej 
przed tym to tutej taki był barak to nazwozili z Tomaszowa takich starszych Żydów 
poprzywozili i młodszych to tych starszych tutej na miejscu rozstrzelali. Do tych 
starszych. 

 • = Tutej na miejscu? 

 • Na miejscu. 

 • = Gdzie? 

 • Tam pod tym barakiem. Tak sobie stał a ja sobie poszłam do komórki i 
tam była taka szpara w tych deskach i takie szpary i tak tą szparą się patrzyłam, co oni 
robią bo mnie nie było widać tak przez tory bo za torami mieszkaliśmy, to oni tak 
każdego z osobna. A mój brat nieboszczyk i jeszcze tam jeden jego kolega też już nie 
żyje, to oni szli tutaj na stację,  bo to ludzie mówili o idą do Żydów, to tamto bo oni 
chcieli to zobaczyć bo oni mieszkali aż tam koło kościoła. I naszli tam tak róg za 
płotem bo pod torem oni szli, i jak ten Niemiec zauważył, to daleko było i oni zaczął 
strzelać ten Niemiec i oni się pokładli tam za parkanem leżeli a później wstali i poszli 
z powrotem do domu. Już nie szli. A inni znowu, wie pan chcieli zobaczyć co tutej się 
robi tam w tym obozie. To tutej była taka wieża to tam ktoś siedział i to pilnował, 
obserwowywał cały obóz, to ci panowie poszli do lasu i włazili na takie sosny 
wysokie i chcieli też widzieć. To był tylko ten ogień, smród taki, że nie można już 
było, my już się wykańczamy. Strasznie śmierdziało. Okropnie. Oni palili ich tam czy 
co tam było,  było straszny smród. I każdy mówił my już tu wyginiem, wyginiem. Ale 
to jak byli po nich tam nie ruszyli to nawet zabrali do tego obozu. Oni to już wszędzie 
te Niemce, te Ruskie wszędzie  i tych, oni mieli takich tych takie czarne jakiś takich 
tych, jak oni się tam nazywali, to oni ich pędzili zawsze tutej była taka sztabilka, bo to 
teraz wszystko wody to nie bierą w tej sztabilce, przed tem to parowozy brali tam lali 
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te wodę, a teraz to wszystko na te na ropę. To już nie potrzeba tej stabilki. Ta stabilka 
stoi, ale oni tam pędzili ich kąpać się. 

 • = Jak to kąpać się? 

 • Do takiej łaźni tych pracowników co tam pracowali wie pan tych 
ruskich. 

 • = A pani powiedziała, że pani widziała jak rozstrzelili tych Żydów z 
Tomaszowa Lubelskiego? To było w obozie w środku? 

 • Nie, nie to nie był obóz tutej, to nie był obóz tylko taki barak, oni 
przywieźli i tam ich przytrzymali na razie bo tutej to z daleka szli te transporty tak że 
oni to od razu nie mogli to wszystko brać i później tych młodych, młodszych które 
chodzili i starsze które mogli chodzić to oni ich pędzili tutaj a te co pozabijali to 
przyjechał samochód i na ten samochód i powieźli ich, ale nie wiem czy w te stronę 
czy w tamtą stronę. Bo to tak. Miałam to dziecko, to jak to z dzieckiem to zacznie 
płakać, to to to tamto a tak to stałam i patrzyłam, tam też jeden pan ale on już nie żyje, 
też mówił do mnie, że mówi ja wyszedłem mówi na strych i tak przez te szpary też 
żem się patrzył 

 • Jak tam strzelali do nich? 

 •  jak on strzelał. Tak. 

 • = Dużo ich tam było tych zabitych? 

 • No tak nie dużo może jakie 10, 15 osób. To były takie starsze Żydówki 
i starsze Żydy. A tak to to nie. Tych młodych i starsze które mogli iść to ich pędzili 
tutej do obozu. Tośmy widzielim jak ich pędzili. 

 • = Skąd ich pędzili? 

 • No od tego baraku. Co ich tam przywieźli tymczasowo i później ich 
stąd wzięli i pędzili ich na obóz. 

 • = I dużo było tych baraków? 

 • Nie to tylko jeden był taki. 

 • = Jeden?  

 • To taki jeden gdzieś go wybudowali to Niemce bo oni tam siedzieli, a 
później to już to porozbierali to. Niemce jak już później wyjechali nie wiem którego to 
Boże oni wyjechali. Już zapomniałam. To oni to , bo tutaj  wszyscy mówili oni nas tu 
zebierą, oni nas zabiero bo my to wszystko wiemy. Tak o  

 • = Tak mówili? 

 • Tak. Mówili ludzie oni nas zabiorą razem. A tu był taki jeden taki pan 
cywil ja nie wiem skąd to on był, to on tu z psem chodził i on tu pilnował czy czasami 
te ruskie nie chodzą do kogo i nie opowiadają. Ale oni chodzili, chodzili sobie czy w 
nocy czy jak to uciekli i chodzili sobie. 
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 • = Chodzili do dziewczyn? 

 • Do dziewczyn tak sobie chodzili, tak jeszcze coś zjeść i coś tego. 

 • = I mówili coś na ten temat co się dzieje w środku? 

 • Ja nie wiem do mnie nie przychodzili. 

 • = Ono chodzili tylko do tych swoich też ruskich czy też? 

 • Nie, tak o, mniej więcej gdzie uważali to tam szli. 

 • = U pani nigdy nie byli. 

 • U nas nie. Po co tam do nas. My tam mielim tylko taki jeden pokoik 
taki o mały. 

 • = A Niemcy też chodzili tutej po wsi? 

 • Niemcy chodzili, tak, Niemcy chodzili z tymi nahajami, z tymi 
charapami, chodzili, pełno, tu szosą. Jak ja mówiłam że ten ruski samolot  jak to w ten 
czas, to taka bójka tu była to tych Niemców zginęło bo to na stacji się to działo, a tutej 
tak wagony i tych Niemców, mówili że 120 tych Niemców zabiło w ten czas. Nawet 
tutej nie dali tam dojść tutej na stację patrzeć. 

 • = I wtedy ten obóz był jeszcze czynny? 

 • Ten obóz był jeszcze. 

 • = Był jeszcze? 

 • -Tak. 

 • = A czy były wypadki że ktoś uciekł z pociągu z tych Żydów? 

 • A były wypadki, takie że uciekali. Ale oni połapali. 

 • = A pani widziała kiedyś takie coś? 

 • Nie, nie widziała, ale mówili że wyskakiwali z pociągu. Tak. Nawet 
stamtąd uciekali nago. Mówią że nawet nago uciekali. Ze ich widzieli jak oni uciekali. 
Ale to było bardzo poobstawiane. 

 • = Pilnowali tam, bardzo? 

 • Pilnowali bardzo. Tak. A\ nie wiem nie wiem jak to mówić. Mieli...  
Tych pierścionków to leżało tak na tym obozie, tak  chodzili, tak mięsili to razem z 
tym piaskiem, a jak te ruskie, bo oni mieli przecież dostęp do tego, ale nie wolno im 
było się schylić nawet. A później to wszystko wygrabili, wygrabili, te łachy, te 
ubrania to wszystko do wagonu i wszystko do Niemiec odesłali. 

 • = Ale te ruskie tutej chodzili po wsi na wódkę czy na dziewczyny to 
mieli te pierścionki. 

 • No może i mieli. Oni tam może im tam dawali. 
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 • = A czy pani słyszała o tym, że tutej ze wsi chodzili pod ten obóz ja 
wiem z chlebem, z mlekiem, jak ktoś tam pracował. 

 • Oj tego to żem nie słyszała. Z chlebem, z mlekiem to nie 

 • =Dzieci, chłopcy. 

 • Mówie panu Dzieci to na pewno że nie, jak szedł to szedł starszy a 
dzieci to tak nie. To było bardzo obstawione. To tak było tu do stacji tak obstawione 
że to nie można było wcale tam iść podejść. Tak poobstawiane tymi Niemcami było. 

 • A niech nam pani powie tak jeszcze -  Te transporty tu przychodziły to 
było często, parę razy w ciągu dnia? 

 • Tak, tak. Tak no tak nie powiem ale w tygodniu to było ich ze trzy, 
cztery transporty. Tak Tak było. Tak codziennie to tak przychodziły z Węgier, stąd, 
stąd no to to z daleka niczym to przyszło prawda. Ale jak przychodziły............. to 
krzyczeli............ no i płakali, różnie było jak to w takim miejscu. ........... 

 • = A jak się skończyło z tymi transportami, z tym obozem? 

 • A później to proszę pana jak to się skończyło. 

 • = Ale jak w jaki sposób? Nagle tak przestały przychodzi? 

 • Tak. Nagle przestali przychodzić te transporty i oni to wszystko 
zagarnęli tam, spalili, to wszystko z tego, te baraki to wszystko porozbierali, 
pozabierali, nocami że nawet nikt nie widział. 

 • = Nic nie było? 

 • Nic nie było. Czyściutko. Jak później oni już wyjechali jak ludzie tam 
poszli patrzyć, nie ma nic. Czyściutko, pozagrabiane, poza tego,  czyściusieńko, 
wszystko popalone. 

 • = Pani też tam była? 

 • Nie, ja zaraz nie chodziłam, ja się bałam. Bo oni tak straszyli, wie pan 
bo dużo było takich tych szpicli, i ono to straszyli że oni to zaraz przez..  że skażą że 
to się chodzi tam, to każden tam bał się. 

 • = To w sumie tak długo to nie było tego. 

 • W sumie nie było tak długo, pewnie że tak. Ale że to było że oni to. Jak 
jechali te transporty to my każdą razą bo to się bliziutko mieszkało, .............to się 
widziało jak te transporty idą i w nocy i w dzień szli. 

 • Pani kiedyś widziała taki... Bo mówią że przyjeżdżały takie wysokie 
pociągi ale z odkrytym dachem, takie towarowe odkryte. Nie widziała pani tego 
nigdy? 

 • Nie. 

 • = Były takie normalne towarowe, zamknięte? 
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 • Tak, towarowe zamknięte to było tak. Nie widziałam takich odkrytych 
to nie, to nie widziałam. Zakryte to tak to widziałam jak to jechali, wieźli ich i i tego. 
Oj nie raz my popłakali nawet bo mój mąż pracował tu u Żydów u Kislerów, pracował 
11 lat i byli bardzo dobre ludzie, bardzo dobre ludzie byli. A później wyjechali , 
wyjechali  do Lwowa oni ci Kislery. 

 • = Znaczy kiedy? Przed wojną im się udało? 

 • To jeszcze przed, tak. Bo jak mój mąż tam stał bo tam pobierali konie, 
wie pan, to tego to tam stał, ja do niego przyjechałam do Hrebennego to oni tam 
wszystko do Lwowa uciekało. 

 • = A tutej w Bełżcu było dużo Żydów przed wojną?  

 • Ze 30 rodzin. 

 • = 30 tylko? 

 • Tak. Więcej tam nie było jak 30 rodzin. 

 • = Co się z nimi stało? 

 • Oni wyjechali. 

 • = Wszyscy  tak. 

 • Wyjechali tak. 

 • = Znaczy uciekli? 

 • Uciekli,uciekli te  wyjechali. Znaczy przed wojną oni tak zaraz,............ 
bo to 20 mój mąż miał powołanie już sierpnia, to to się wszystko już ulatniało. To oni 
wszystkie wyjechali. Tak że oni tu nie zginęli. Tylsko wszystko wyjechało, a gdzie ich 
później, to wszystko na Lwów uciekało, tak. Czy wyjechali do Rosji czy jak, ale wie 
pan tu jedna pani mówiła do mojej mamy, że  to już starsze poumierali i mama i ona, 
to ona mówiła że do niej napisała jedna Żydówka. Oni mieli sklep i ona napisała do 
niej i mu.. do sąsiadki i mówi że w Rosji ona jest, i mówi że ja nawet nie jestem w 
stanie swoim dzieciom służącą być, tak napisała do niej. A mój mąż u Kislerów 
pracował to byli bardzo dobre ludzie. Kiedy mu trzeba było pieniędzy zawsze poszedł 
do nich, czy nawet do sklepu coś tam jakieś ubranie czy coś, to on tylko dał karteczkę 
i wszędzie wszędzie dostał i w Rawie, w Tomaszowie wszędzie poszedł do sklepu 
pokazał karteczkę od Kislerów, to byli bardzo bogate. 

 • No tak. Mam jeszcze takie pytanie nie wiem. Czy pani wie.(PAUZA)  
Mówiliśmy o tych Niemcach i Ukraincach, pani ich znała jakoś osobiście? Wiedziała 
jak się oni nazywają? 

 • Ukraince?  

 • = Albo tacy, albo tacy, chodzi mi o tych czarnych. 

 • O TYCH CZARNYCH ... Nie. To tylko Kola, Wania i tyle 
wszystkiego. 
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 • = A tych Niemców? 

 • A  Niemców to tak po nazw... po imieniu nie, to tak nie tego, my nie 
znali, rozmawialiśmy tego, ale , ja nie umiałam po niemiecku, jak się tak szybko 
nauczyłam od nich, a później jak oni pojechali to ja wszystko pozapominałam. 

 • = Czyli pani rozmawiała z tymi Niemcami? 

 • A tak rozmawiałam, oni przychodzili, bo oni przychodzili za mlekiem 
to za jajkami przychodzili. To ja się tak szybko nauczyłam mówić a później to 
wszystko zapomniałam bo to nie miałam już styczności. 

 • = Czy mówili co tam jest w środku? 

 • Ej nie, nie mówili. 

 • = A płacili dobrze przynajmniej? 

 • Nie, tak jak się płaciło normalnie to oni tak płacili. Oni tam to nie 
mówili, nie. 

 • = Ale byli grzeczni? 

 • Grzeczne byli tak nie można powiedzieć, tak, grzecznie się obchodzili. 
Nawet ja panu tak powiem tutej był taki barak jeden i ci Niemce tam spali w tym 
baraku i tam jedna kobieta powiedziała och nie ma gdzie jajek sprzedać, czy sera, 
mówi idź tam do tego baraku tam Niemce są to sprzedaż. Ja durna , stara... poszłam, 
sami mężczyźni, ja weszłam a oni jeszcze spali, tako poubierane w piżamach jeden 
spał, jeden siedział. I ja się pytam jego tak po niemiecku czy kupi te jajka, ser. A on 
tak pyta drugiego, trzeciego, Jezu, ja się stuknęłam wtenczas do głowy po co ja tu 
weszłam. A jeden to tak chciał mnie złapać i ja w drzwi i uciekłam.A drugi zaczął 
krzyczeć na niego  On zaczął krzyczeć na niego. Jak ja se myśle  później, on mówi 
tak, żeby przynieść> Ja jak poszłam to już więcej w tamte stronę nawet nie szłam, się 
bałam. Tak się stuknęłam, se myślę- Boże tyle chłopów no jak ja tak mogła wejść 
sama. Tak mnie może ona napuściła. 

 • =  Ja mam pytanie, zupełnie inne do pani męża, bo ona nam mówił 
tutaj on pracował przy budowie tego baraku a jak długo to trwało ta historia że on tam 
pracował? 

 • To długo nie trwało to te baraki jak budowali. To długo nie trwało ja 
wiem że to jakoś tak. 

 • = Czy to tylko ten jeden barak on budował? 

 • Tak.  

 • Z tymi wejściami 

 • Tak, tak 

 •  A w jaki sposób to budowali mówił pani czasami? 

 • On mówił, że tam budują, mówi jakieś gumy dają. 
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 • = Gumy dają? 

 • Tak. Gymy, piasek sypią, tego ścianki takie, drzwi, w drzwi gumy, ale 
na co to i jak to to nic nie wiadomo. 

 • = No ale pani wie guma w drzwiach, przecież nie ma gumy w 
drzwiach, dlaczego miała być ta guma w drzwiach? 

 • No Oni tak mówi że takie dawali gumy żeby powietrze tam nie 
wchodziło czy coś tam, czy gazy, ja nie wiem. I oni wpierw to tych Żydków tam palili 
to strasznie śmierdziało, A później oni już tam czymś oblewali to. Mówili że tam już 
oblewają to i wtenczas dopiero palą, Że to już tak nie śmierdziało. Ale z początku to 
myśmy myśleli że my wyginiem tu. Straszny smród był. To bliziutko tutej. Dym taki 
był tylko i płomień straszny, straszny płomień. I tak wie pan obsadzali coraz świeżym 
lasem. Sosenki zżynali te młode i coraz świeżym lasem  tak zasłaniali te miejsce. Tak 
że nie było widać tutej we wsi. A niektóre tylko poszli do lasu mężczyźni byli  
ciekawe to weszli tam na sosenkę zaglądali, a tam lornetował znowu z lornetką 
siedział tam Niemiec i ich pościągał  to powiedzieli że ich tam to  poaresztują, to 
pouciekali w drugie wioskę się bali. 
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