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W tym wywiadzie, Stefan Kirsz, urodzony 26 grudnia 1915 roku, w Krystynopolu (obecnie na 
terenie Ukrainy, nazwa zmieniona na Cherwonograd), w czasie wojny pracujący jako maszynista 
na linii Rawa Ruska – Bełżec, opowiada o transportach żydowskich z Rawy do Bełżca. Kirsz 
koncentruje się na opisie organizacji dostawy i wyładunku tych transportów na stacji w Bełżcu. 
Podkreśla, że były też transporty polskich więźniów do Bełżca oraz opisuje nastroje wśród 
polskich kolejarzy odbywających trasy do Bełżca. Nadmienia też swoją służbę wojskową w 
czasie kampanii wrześniowej 1939 roku i stosunki pomiędzy Sowietami i Polakami na polskich 
terenach okupowanych przez Sowietów. 
     

Plik 1 z 1 
 

[01:] 00:11:185– [01:] 05:04:09 
00:03 -05:05 
 
Osoba przedstawia się jako Stefan Kirsz, urodzony 26 grudnia 1915 roku, w Krystynopolu 
(obecnie na terenie Ukrainy, nazwa zmieniona na Cherwonograd); opowaida, że przed wojną 
pracował u Żydów na tartaku w Krystynopolu, a kiedy wybuchła wojna był w czynnej służbie 
wojskowej w oddziale artlerii, w Warszawie; kontynuuje, mówiąc, że po kapitulacji, wraz z 
20.000 polskich żołnierzy, został zatrzymany w Puławach, skąd wypuszczono go po wydaniu 
przepustki; opowiada dalej, że pojechał do Rawy Ruskiej, gdzyż miał tam kuzyna pracującego 
jako maszynista na kolei; dodaje, że w tym czasie była już ustalona granica niemiecko-sowiecka 
i że przekroczył ją w miejscowości Rebenne [Rabenne, Rabenowo], gdzie Sowieci zabrali 
podróżującym byłym żołnierzom konie i wóz; mówi, że na po przyjeździe do Rawy, pracował na 
budowie, ponieważ Sowieci nie pozwalali Polakom pracować na kolei, na której zatrudnieni byli 
tylko Rosjanie; nadmienia, że podczas rządów sowieckich, Polacy żyli normalnie, że on 
pracował bez dowodu, gdzyż jego dokumenty zostały w Krystynopolu; pamięta, że pewien 
inżynier pomógł mu wyrobić książeczkę wojskową, a potem wyrobił dowód, co wymagało około 
20 codziennych wizyt w Narodowym Komisariacie Spraw Wewnętrznych, Narodnyi 
Komissariat Vnutriennykh Diel (NKVD). 
 
[01:] 05:00:10– [01:] 10:00:19 
05:06- 10:18 
 
On opowiada, że kiedy w Rawie byli już Niemcy, ożenił się i zaczął pracować na kolei, 
początkowo jako pomocnik, a potem, po kursie maszynistów we Lwowie, na który wysłał go 

http://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection

 
This is a verbatim transcript of spoken word. It is not the primary source, and it has not been checked for spelling or accuracy. 



RG-50.488*0012                                                                                                               4/13/1998 

naczelnik stacji, Berezowski, jako maszynista; wymienia trasy, na które jeździł: Lwów, 
Stanisławów, Samborg, Abdenty [Abdenty], dodaje, że trasy trwały około sześciu dni, a 
Niemcy mogli wezwać kolejarzy na następną trasę, nawet po kilkugodzinnym odpoczynku; 
wspomina, że mieszkał w Rawie do 1943 roku, a potem przeprowadził się do Szczebrzeszyna, 
gdzyż zaczęły się mordy Polaków dokonywane przez Ukraińców [dźwięk podobny do 
przejeżdżającego pociągu]; dodaje, że ze Szczebrzeszyna przeprowadził się do Bełżca; mówi, że 
początkowo, w 1940 roku, mieszkał na wsi koło Bełżca, ale ponieważ tam się wszystko spaliło 
[najprawdopodobniej jako rezultat walk], przeprowadził się do samego Bełżca [udzielający 
wywiadu myli daty swojej przeprowadzki do Bełżca, ponieważ z faktów wymienianych przez 
niego później, wynika,że przeprowadził się tam w 1943]; wspomina, że jego pierwszą pracą w 
Bełżcu było patrolowanie torów, gdyż w okolicy byli ukrywający się Niemcy i Ukraińcy, ale gdy 
jego zwierzchnicy zobaczyli jego profesjonalne dokumenty, Lukh Furer (NIEMIECKI: 
znaczenie nieznane), napisane po polsku i po niemiecku, skierowali go do pracy w parowozowni 
w Zamościu. 
    
[01:] 10:00:24 – [01:] 15:04:22 
10:19 – 15:34 
 
On mówi, że w czasie wojny prowadził transporty żydowskie z Rawy do Bełżca; opowiada, że w 
jednym pociągu było 60 wagonów i że były to wagony towarowe z pozamykanymi wewnątrz 
Żydami; mówi dalej, że w parowozie był tylko on i pomocnik, a kiedy pociąg podjeżdżał do 
Bełżca, do parowozu wsiadał zawiadowca tamtejszej stacji, Niemiec, z grubą trzcinową laską i 
wtedy Polacy nie mogli się rozglądać i nie mogli zejść z lokomotywy; kontynuuje, mówiąc, że w 
Bełżcu Niemcy dzielili wagony na połowę i połowa wjeżdżała do obozu, a po 15 minutach 
wagony wracały puste i brano następna połowę do obozu na wyładunek; wspomina, że cały 
proces trwał około pół godziny; opowiada, że ponieważ nie mógł się rozglądać, nie wie co działo 
się podczas wyładunku w obozie; dodaje, że na stacji nie było żadnych cywilów; zapytany czy 
słyszał jakieś krzyki z wagonów, odpowiada, że w czasie całej drogi na hamulcach każdego 
wagonu jechali SS-mani i że nie słyszał niczego z wagonów, ponieważ w parowozie jest głośno; 
podkreśla też, że w jednym z transportów było też około 4 wagonów z Polakami z Lwowskiego 
więzienia przy ulicy Kazimierzowskiej, które było największym więzieniem we Lwowie; 
zapytany czy bał się jeździć do Bełżca, odpowiada, że wszyscy się bali, ponieważ na torach 
mogła być podłożona mina przez tych, którzy chcieli uratować Żydów [chodzi mu z pewnością o 
partyzantów]. 
 
[01:] 15:04:23– [01:] 19:59:01 
15:35 – 20:41 
 
Zapytany ile razy był w Bełżcu, odpowiada, że nie pamięta, może kilka razy; zapytany, czy 
wielu maszynistów jeździło do Bełżca, odpowiada, że była to jedna ze stałych tras i wszyscy tam 
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jeździli; zapytany czy komuś udało się z wagonu wyskoczyć, mówi, że na hamulcu każdego 
wagonu jechał SS-man i nie było możliwości ucieczki; on nie przypomina sobie żadnych 
wyjątkowych wypadków ze swoich tras do Bełżca, dodaje, że Polacy z więzienia we Lwowie 
jechali w takich samych warunkach jak Żydzi: w towarowych wagonach z zakratowanymi 
drutem kolczastym oknami; on mówi, że raz udało mu się zeskoczyć z parowozu i to 
zaobserwować; zapytany czy rozmawiał z więźniami, odpowiada, że to było zabronione i że 
tylko udało mu się usłyszeć, że są więźniami ze Lwowa; dodaje, że prosili o wodę, ale pociąg był 
naokoło okrążony przez Niemców nawet w Rawie i nie było możliwości niczego im podać; 
dodaje, że ludzie po likwidacji obozu wykopywali na jego terenie krzyżyki i dewocjonalne 
figurki; on wraca do opowieści o wyładunku w Bełżcu i mówi, że przed parowozem był 
służbowy wagon z konduktorem i kierownikiem pociągu, po to by lokomotywa nie wjeżdżała do 
obozu; mówi dalej, że podjeżdżał pod obóz, a po wyładunku cofał się ze stacji tyłem; zapytany, 
czy były w pociągu puste wagony, odpowiada, że nie, na pytanie, czy wagony miały podwójne 
ściany, odpowiada, że nie wie, że to nie jego sprawa była. 
 
[01:] 19:59:02– [01:] 25:32:14 
20:42- 26:28 
 
[slychać dźwięk podobny do taśmy kręcącej się w kamerze] Zapytany, czy na stacji ktoś 
podbiegał do wagonów, mówi, że nie, że nie było tam żadnych cywilów i że pociąg był okrążony 
przez Niemców, na pytanie czy znał Niemców albo Ukraińców na stacjach, odpowiada, że nie 
znał; dodaje, że w tej okolicy było dużo Ukraińców, którzy pouciekali z Rosji i byli w 
niemieckim wojsku; na pytanie co kolejarze mówili między sobą o trasach do Bełżca, 
odpowiada, że wszyscy się bali i powtarzali, że dzisiejszy los Żydów może być ich losem jutro, 
że wszyscy wiedzieli, że Żydzi jadą na śmierć, ale nie wiedzieli jak umierali, ponieważ nikt nie 
wiedział co działo się wewnątrz obozu; zapytany, czy myślał o ucieczce z tego terenu, 
odpowiada, że nie miał gdzie uciekać, że dopiero kiedy po likwidacji obozu, Ukraińcy zaczęli 
mordować Polaków, jego rodzina przeniosła się do Szczebrzeszyna, co doradził mu jego 
pomocnik; zapytany czy jeździł do Bełżca do końca istnienia obozu, odpowiada, że nie, że 
jeździł na innych trasach [przerwa, w czasie której prowadzący wywiad pyta 
niezidentyfikowanego mężczyznę, czy ma on  jakieś pytania; zmiana prowadzącego wywiad]; 
zapytany czy naczelnik Polskich Kolei Państwowych (PKP) w Bełżcu był Polakiem czy 
Niemcem, nie daje konkretnej odpowiedzi, mówi tylko, że był tam zawiadowca stacji, dyżurny 
ruchu i zastępca zawiadowcy [w pytaniu zadanym przez prowadzącego wywiad jest błąd: PKP, 
jak wynika z nazwy nie istniało w czasie wojny i powstało dopiero po upaństwowieniu kolei po 
wojnie]; zapytany, czy mógłby ich teraz poznać, odpowiada, że nie, ale na pytanie czy znał 
Berezowskiego, odpowiada, że znał i że był to wtedy młody człowiek, który teraz powinien mieć 
około 70 lat; on wie, że Berezowski po wojnie wyjechał z Bełżca, ale nie wie gdzie on pojechał; 
nie wie też co stało się z niemieckim zawiadowcą stacji; dodaje, że to nie była jego sprawa; na 
pytanie ilu było ludzi na stacji kolejowej, odpowiada, że stacja w Rawie była stacją węzłową, 
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więc pracowało tam bardzo dużo ludzi, że w samej parowozowni było 90 drużyn, ale jeśli chodzi 
o stację w Bełżcu, to on nie wie [pierwszy mężczyzna kontynuuje wywia]; zapytany ile personelu 
było w jednym pociągu, odpowiada, że był on, jego pomocnik, Niemiec, który wsiadał w Bełżcu 
i strażnicy na hamulcach wagonów. 
  
[01:] 25:32:15 – [01:] 28:14:00 
26:29- 29:16 
 
Zapytany, czy słyszał strzały, odpowiada, że nic nie słyszał, ponieważ w parowozie było bardzo 
głośno, na pytanie czy pamięta coś szczególnego, co zdarzyło się podczas transportu do Bełżca, 
odpowiada, że nie pamięta nic szczególnego, że wszystkie kursy były takie same; zapytany czy 
były też pociągi z innych krajów, odpowiada, że on widział pociągi z Czech i że słyszał o 
pociągach z innych krajów; zapytany, czy w transportach byli też Cyganie, odpowiada, że 
najprawdopodobniej tak, ale on ich nie widział; wspomina też, że na pociągach było napisane 
„Jugensuk” [NIEMIECKI: Judenzug, „Pociąg żydowski”]; zapytany, czy pamięta jeszcze jakieś 
informacje o pociągach, mówi, że tylko kierownik pociągu znał numer pociągu, a on miał tylko 
marszruty, które musiał podbijać u dyżurnego w Bełżcu; zapytany o te marszruty, mówi, że nie 
pamięta jak one wyglądały, ponieważ ciągle się zmieniały i że na ogół miały wydrukowany 
numer pociągu i nazwisko maszynisty, gdzie on musiał się podpisać, a całą resztę wypełniał 
kierownik pociągu. 
 
Time Coded Notes prepared by: Elizabeth Kosakowska 
Date: 12/13/2010 
There is no restriction on this interview. 
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