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ŚWIĘTOJAŃSKI, Józef 
Polish Witnesses to the Holocaust Project 
Polish 
RG-50.488*0013 
 
W tym wywiadzie, Józef Świętojański, urodzony 8 września 1916 roku, w Chlewiskach (wieś w 
powiecie Lubaczewskim, województwo Podkarpackie, siedem kilometrów od Bełżca), w czasie 
wojny pracujący na kolei w Bełżcu, opowiada o żydowskich i cygańskich transportach do obozu 
zagłady w Bełżcu. Mówi też o organizacji dostawy i wyładowania transportów na stacji w 
Bełżcu. Świętojański wspomina również Żydów i Cyganów, którzy starali się uciec z 
transportów. Nadmienia również swoje uczestnictwo w kampanii wrześniowej 1939 roku, oraz 
wywóz całej swojej wsi do Rumunii, w czasie okupacji sowieckiej. 
     

Plik 1 z 1 
 

[01:] 00:08:17– [01:] 05:10:00 
00:01 -05:15 
 
Osoba przedstawia się jako Józef Świętojański, urodzony 26 grudnia 1916 roku, w Chlewiskach 
(wieś w powiecie Lubaczewskim, województwo Podkarpackie, siedem kilometrów of Bełżca);  
on opowaida, że brał udział w kampanii wrześniowej 1939 roku, a po klęsce, w listopadzie 1939 
roku wrócił do Chlewisk, które znajdowały sie już na terenie Rosji; kontynuuje, mówiąc, że w 
1942 roku jego rodzina, wraz z całą wsią, została wywieziona przez Sowietów do Besarabii, do 
Rumunii, gdzie spędzili około roku; on opisuje powrotną wędrówkę swojej rodziny, która 
odbywała się głównie na piechotę; opowiada, że po przybyciu do Rosji, Sowieci zatrzymali jego 
rodzinę w miejscowości Muchiłów [Muchiłowo] na około dwa miesiące, po czym oni 
przedostali się do Lwowa w wagonach ze świniami, a stamtąd na piechotę doszli do Chlewisk; 
mówi dalej, że w Chlewiskach mieszkał do 1947 roku, ale w czasie wojny pracował na stacji 
kolejowej w Bełżcu, dokąd dochodził codziennie na piechotę; mówi, że dopiero w 1947 roku 
przeniósł się do Bełżca; relacjonując swoją pracę w Bełżcu, opowiada, że widział budynki 
obozu, jak również niemieckie transporty Żydów i Cyganów do obozu; on wspomina jak Niemcy 
wyganiali z wagonów Żydów i Cyganów i jak gnali ich w kierunku budynków obozu; 
nadmienia, że widział to tylko z daleka, gdyż Niemcy nie pozwalali nikomu zbliżyć się do bramy 
obozu. 
  
[01:] 05:10:01– [01:] 09:50:15 
05:16- 10:08 
  
On opowiada, że jego praca na kolei w Bełżcu polegała na reperacji torów i wykonywaniu 
różnych poleconych mu robót; nadmienia, że żydowskich robotników na stacji nie było; mówi, 
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że kiedy pracował na stacji, widział przyjeżdżające transpoty Żydów i Cyganów, czasami nawet 
po dwa transporty jednego dnia; opowiada o potwornym krzyku, który dochodził z obozu 
podczas kiedy Niemcy otwierali wagony i o ciszy, która nadchodziła po tym, jak Niemcy zagnali 
Żydów do komory gazowej; nadmienia, że on wie o gazowaniu Żydów od innych ludzi, że sam 
tego nie widział; również od miejscowej ludności dowiedział się, że w komorze gazowej była 
rozsuwana podłoga i że po zakończeniu gazowania, podłoga rozsuwała się i ciała wpadały w dół 
do przygotowanych wózków, po czym Niemcy odwozili ciała wózkami do rowów; on opowiada 
jak Żydzi i Cyganie uciekali z wagonów i jak Niemcy strzelali do nich, czego też sam nie 
widział, ale o czym opowiadali mu miejscowi ludzie [kaszle]; Żydzi i Cyganie uciekali do 
pobliskiego lasu, gdzie do tej pory są zakopane ich zwłoki; on sam chodził w te miejsca i stawiał 
krzyże, a po wojnie, aż do dzisiaj, miejscowi ludzie chodzą w te miejsca na Wszystkich 
Świętych i zapalają tam znicze; on mówi, że niektóre miejsca pochowanych znał sam, a inne 
pokazali mu miejscowi ludzie; zapytany, czy w czasie wojny ludzie w Bełżcu dużo handlowali, 
odpowiada, że nie, że tylko ludzie zza sowieckiej granicy przychodzili kupować żywność; 
pytany o Ukraińców w Bełżcu, odpowiada, że miejscowa ludność nazywała ich „Czarni Ruscy” i 
że oni wyganiali ludzi z transportów i eskortowali ich do obozu, pilnując, żeby nikt nie uciekł; 
zapytany, czy znał imiona jakichś Ukraińców, odpowiada, że nie znał, ponieważ do miejsca 
rozładunku transportu nie wolno było podchodzić.   
 
[01:] 09:50:16 – [01:] 15:07:00 
10:09 – 15:37 
 
On opowiada, że od miejscowej ludności wie, że Ukraińcy chodzili do gospodarzy i kupowali 
żywność; nadmienia, że sam tego nie widział, ponieważ mieszkał wtedy w Chlewiskach i po 
pracy wracał do domu; dodaje, że do Bełżca przeprowadził się dopiero w 1947 roku i wtedy na 
terenie obozu nie było już żadnych budynków, że był tam tylko pusty plac; zapytany, czy 
okoliczna ludność chodziła na to miejsce szukać złota, odpowiada, że Niemcy i Ukraińcy strzegli 
tego terenu i nie dopuszczali tam nikogo, natomiast po wojnie, terenu byłego obozu strzegła 
milicja; dodaje, że słyszał, że miejscowi ludzie chodzili tam po nocach, ale nikt się do tego nie 
przyznawał. [przejeżdżający samochód] 
 
[zmiana prowadzącego wywiad] 
 
On opowiada, że na kolei widział pociągi wiozące żydowskie transporty; opowiada, że parowozy 
pchały transporty po bocznym torze do obozu; nadmienia, że obóz był ogrodzony, ale że 
pomimo pewnej odległości od stacji, słychać było krzyki wypędzanych z transportu ludzi; 
nadmienia, że on widział z bliska pozamykane wagony transportu, ponieważ chodził po torach w 
celu ich reperacji i widział jak parowóz pchał wagony do obozu; zapytany jak długo trwał 
rozładunek, odpowiada, że to zależy, na ogół godzinę, ale zdarzało się i tak, że wyładunek trwał 
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dwie albo trzy godziny, po czym wagony wracały puste; zapytany, czy słyszał co ludzie z 
transportu krzyczeli, mówi, że było za dużo głosów, żeby mógł rozpoznać poszczególne wyrazy. 
 
[01:] 15:07:01– [01:] 20:00:15 
15:38 – 20:43 
 
Zapytany, czy on sprzątał puste wagony po rozładunku, odpowiada, że nie, że nie widział 
wnętrza wagonów; mówi też, że nie widział ludzi w wagonach, ponieważ były one pozamykane; 
opowiada dalej, że w transportach, ludzie, którym udało się otworzyć wagon, wyskakiwali z 
transportu; dodaje, że na końcu pociągu jechał wagon z Niemcami i Ukraińcami i oni strzelali do 
uciekających; powtarza, że w lasach są cały czas mogiły poległych; powtarza też, że do obozu 
nie można było podejść, ponieważ Niemcy mogli zastrzelić albo włączyć do transportu i że 
każdy bał się o swoje życie; zapytany, czy wiedział o młodych chłopcach, którzy wspinali się na 
drzewa, żeby zaobserwować to, co działo się w obozie, odpowiada, że słyszał, ale sam tego nie 
robił, ponieważ był na to za stary i poza tym, musiał pracować; zapytany, czy wiedział o Żydach 
ukrywających się w Bełżcu, odpowiada, że nie wiedział i że mówi tylko to, co widział sam. 
 
[przerwa w wywiadzie; nowa osoba zaczyna prowadzić wywiad] 
 
Zapytany ilu było w Bełżcu Ukraińców, odpowiada, że około 20-30, [kaszle] ale on ich widywał 
tylko z daleka; zapytany, czy zawiadowca stacji był Polakiem, czy Niemcem, odpowiada, że 
było dużo zawiadowców i że on ich nie znał. 
 
[01:] 20:00:16– [01:] 24:58:10 
20:44- 25:53 
 
Zapytany ilu Polaków pracowało na stacji w Bełżcu, odpowiada, że dużo, być może 50, albo 
nawet 100, ponieważ ludzie z okolicznych wiosek przychodzili pracować na stację; nadmienia, 
że oni pracowali w dzień i w nocy; dodaje, że Ukraińcy nie pracowali na stacji; zapytany o 
parowozownię, odpowiada, że była parowozownia i że stały tam lokomotywy i na ogół 
przebywali tam kolejarze; na pytanie ile wagonów było w jednym transpocie, odpowiada, że 
było ich około 20-30; dodaje, że jeśli wszystkie wagony z transportu nie mieściły się w obozie, 
wtedy transport dzielono na połowę i połowę opróżniano najpierw, po czym, po powrocie 
pustych wagonów, brano następną połowę do rozładunku; na pytanie kto kierował transportem, 
odpowiada, że maszyniści, ale że z maszynistą siedział Niemiec i maszynista musiał robić to, co 
kazał mu robić Niemiec; dodaje, że maszyniści też nic nie widzieli, ponieważ nie mogli zejść z 
parowozu; zapytany, czy bywały transporty w nocy, odpowiada, że nie wie, ponieważ on po 
pracy szedł do domu; dodaje, że transporty przyjeżdżały na ogół po południu. 
 
[Zmiana prowadzącego wywiad.] 
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Zapytany, czy przyjeżdżały pociągi z zagranicy, odpowiada, że słyszał o tym, ale sam ich nie 
widział. 
 
[01:] 05:10:01– [01:] 09:50:15 
05:16- 10:08 
W tej części wywiadu, Świętojański udziela tych samych informacji o rozsuwanej podłodze 
w komorze gazowej, jakich udzielił Bronisław Czachór, w wywiadzie RG50_488_0015. 
 
 
Time Coded Notes prepared by: Elizabeth Kosakowska 
Date: 12/14/2010 
There is no restriction on this interview. 
 

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. 




