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 • = Czy mógłby pan nam powiedzieć jak się pan nazywa? 

 • No Świętojanski  

 • = A do kamery trzeba jeszcze raz 

 • A to trzeba 

 • = Tak 

 • No Świętojanski Józef. 

 • = A kiedy się pan urodził? 

 • W 1916, 8.9 

 • = A gdzie się pan urodził? 

 • W Chlewiskach 

 • = To jest niedaleko stąd? 

 • Niedaleko chyba ze 7 km stąd, ożenił się tutaj.  I TU JESTEM 

 • = A kiedy się pan ożenił? 

 • W 47 roku.  

 • = To już po wojnie było dobrze. 

 • Tak to już po wojnie, już Niemce poszli już naszli Sowieci. 

 • = A przed wojną gdzie pan mieszkał? 

 • Do wojny byłem na Chlewiskach mieszkał, później poszedł tam na 39, 
w 38 poszedł do wojska, byłem w wojsku, w 39 wojna była, i byłem w domu, później 
przyszedł z wojska to było 39 gdzieś w 40 przyszedł z wojska, no 39 w listopadzie 
gdzieś przyszedłem z wojska, w listopadzie w 39, i byłem w domu tam na 
Chlewiskach, później nas w 42 roku Ruskie zabrali i wywieźli nas do Rumunii, do 
Rumunii wywieźli. I tam żeśmy byli rok czasu całą rodziną, i to nie tylko nas cała 
rodzina, tylko to całe wioskę, bo to było pod granicą, i to nas zabrali i tam wywieźli 
do Rumunii. I tam żeśmy byli rok czasu i później żeśmy wrócili do domu na pieszke. 

 • = Tam z tej Rumunii? 
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 • Z Rumunii troche żeśmy jechali, przyszli do Uniejowa, w Uniejowie 
żeśmy byli dwa miesięce, zatrzymali nie puścili dalej, dwa miesięce byli w Uniejowie 
w Rosji, później z Uniejowa trochę na piechotę przez granicę Polskę przejechaliśmy 
pociągiem. Na pociąg my wzieli taki o co świnie przewozili, do takich wagonów 
żeśmy weszli, no i przez Polskę przyjechali do Lwowa. I ze Lwowa prawie piechotą 
żeśmy przeszli do domu. 

 • = I wtedy wrócił pan tam na Chlewiska tak? 

 • Tak i wróciliśmy na Chlewiska. 

 • = I co się może pan powiedzieć co się działo jak pan już wrócił na 
Chlewiska. 

 • No wróciliśmy na Chlewiska to śmy trochę siedzieli, budynki byli 
spustoszone i poprawiali i siedzieliśmy na Chlewiskach do 47 roku, w 47 roku był 
ożenił się tutaj do Bełżca przyszedłem. Ale między w tym czasie byłem tam na 
Chlewiskach i ja pracowałem na kolei, i tam widziałem i mówili  jak przywozili 
Niemce wagonami i Żydów, i tych Cyganów, i dużo przywozili tam do Bełżca do tych 
łagrów, tam takie domy stały i komory gazowe, ganiali z wagonów i do tych łagrów 
zaganiali z tego domu. 

 • = Pan sam to widział? 

 • Ja widziałem taką zajerkę, że ich tam wyganiali z wagonów i tam 
zagnali, a co oni robili to oni nie dali ludziom wiedzieć, nie dawali, odganiali z daleko 
to Niemiec zaraz karabinem i nie wolno było. Tylko takom mówili, że tam tylko 
komory gazowe i gaz puścili, dusili i w dół wywozili i tam takie wózkami bo tam były 
takie otwierane podłogi, jak tam wydusili ich gazem tak podłoga otworzyli i tak 
powrzucili wszystkich na wózki, i wózkami w górę dołem, i tam zakopywali. 

 • = I to o tym się mówiło tak tutaj? 

 • Tak to mówili to i to było już jawne, bo my tam co robili blisko to tam 
widzieli te co kolejarze przyjeżdżali to mówili o tym i tam się to wszystko tak o to 
widziało trochę. 

 • = Pan był wtedy kolejarzem jak oni wozili tych Żydów? 

 • Tak ja tam trochę byłem na kolei, pracowałem na stacji tam niedaleko 
tych tego lagru. 

 • = A na której stacji? 

 • Tu w Bełżcu. 

 • = I widział pan te transporty? 

 • A nie czemu nii.    .....czasami na dzień i dwa transporty przyjechały z 
tymi ludźmi i tam pchnęli te wagony i powyganiali, krzyk, pisk to wszystko krzyczało, 
ale powyganiali do tej komory gazowej i już cicho uspokoiło się. Gaz puścili i wytruli 
i w doły. 

 • = Co pan robił na stacji? Jaką pan miał pracę na tej stacji? 
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 • Oj ................ i trochę na torze i w wagonach te te tory tośmy podbijali, 
podnosili, jak to na stacji się tam pracowało, co kazali tośmy tam robili. 

 • = A czy byli też robotnicy Żydzi do jakiś prac takich 

 • Nie Żydzi do prac nie brali, bo uciekali oni na dużą drodze , wagony 
gdzieś tam otworzyli i uciekali z wagonów, tych Niemce strzelali jak się kto 
wyskoczył to strzelali zaraz. 

 • = A widział pan taką scenę? 

 • Ja to nie widziałem bo ja wagonami nie jechał i ja tego nie widział 
tylko tak mówili. To oni daleko jak jeszcze to tam w lesie był taki park to je do dziś 
tam te pozakopywane i Żydzi uciekali, Cygany i tam je dużo je pozakopywane. Nawet 
co roku w listopadzie chodzim tam świeczki świecić. I ja sam chodził krzyże stawiał 
bo ja konbatanckie, konbatantem jestem, tu gdzie trzeba to nosił krzyże stawiane, 
świeczki się świeci, bo to w ten dzień listopada, 1 listopada. To to wiem, co ja nie 
wiedział to drugie wiedzą i tam mnie pokazują i ja to chodzę i robię. 

 • = A wtedy w czasie wojny niech pan powie czy tutaj, wiemy że się 
dużo handlowało tataj właśnie a to że przychodzili jedni tam kupić coś do jedzenia 
jakieś jajka, albo ciasta, a to przyszli wódkę kupić i że podobno tutaj nawet całkiem 
dużo tego handlu było? 

 • Żeśmy tam przychodzili z tego to była granica to ten, ale później już 
nie było granicy, to i tak o handlowali jak kto mógł. I dzisiaj tak samo, z Ukrainy to 
dużo ludzi przyjeżdża tutaj i kupują różne rzeczy i biorą, bo tam nie ma z czego żyć. 

 • = A za wojny pamięta pan tych ukraińskich strażników, którzy 
pracowali w lagrze? 

 • Te te czarne 

 • = Tych czarnych no 

 • No pamiętałem bo widziałem ich i oni tam byli koło jak z wagonów 
wyganiali te ludzie, i zaganiali tam do tych baraków, to widziałem jak oni pilnowali 
żeby nie uciekali, widziałem ich, to mówili że Ruskie czarne, Ruskie czarne. 

 • = A znał pan którego z imienia chociażby? 

 • Tego ja nie znam, bo ja z nimi nie rozmawiał, ja nie mógł ich znać bo 
tam nie wolno było dojść, nie wolno zaraz Niemiec z karabinem i by zastrzelił, albo 
do kupy do tych Żydów zaganiali. 

 • = A ono wsi przychodzili sobie, wychodzili z tego lagru do wsi tam? 

 • Te czarne? 

 • = No 

 • Mówią, że dużo tam na stacji wychodzili, chodzili po domach, 
kupowali tam jajka, tam chleb i mielim z czego żyć, to tam na stacji co tam szukali, bo 
ja nie widziałem tylko tak z opowieści słyszałem. 
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 • = A pan wtedy w tym czasie gdzie pan mieszkał? 

 • Mieszkałem jeszcze na Chlewiskach, a przychodziłem tu 

 • = do pracy 

 • na kolej, ale mieszkałem jeszcze tam na Chlewiskach. A w 47 roku 
przyszedł tutaj. 

 • = A jak pan się przeprowadził do Bełżca w 47 roku to co było na 
miejscu obozu? 

 • Tam wszystko porozbierali i nic nie było, porozbierali i ja nie wiem 
Niemcy to zabrali czy ludzie trochę porozbierali bo to już Niemcy odeszli, to 
wszystko porozbierali, już tam nic nie było, pusty plac. 

 • = Mówią, że tam można było czasem złoto znaleźć nawet. 

 • Mówią, że tam chodzili, ale to Niemcy pilnowali i te czarne Ruskie 
pilnowali i strzelali, nie wolno było. 

 • = Ale już po wojnie. 

 • A już po wojnie, po wojnie, ale jednak policja była i też wyganiała. 

 • = A nie słyszał pan, że ktoś tam coś znalazł jednak, bo myśmy słyszeli, 
że tam było całe rozkopane po wojnie też że ludzie chodzili szukać. 

 • Te ludzie chodzili i nocą chodzili szukać nocą, ale kto się bał, kto nie z 
daleka o stąd to każdy się bał iść, i te w pobliżu to tam chodzili i tam grzebali, szukali. 
A czy co nasze to ja nie wiem. Nikt się nie przyzna, nikt nie chwali że to z nasze. Ale 
gdzieś tam chodzili, dużo grzebali pokopali. 

 • = No tak dobrze. 

 • = Pan pracował na kolei wtedy w Bełżcu tak  

 • no 

 • = to pan widział te pociągi przychodziły do Bełżca? 

 • Przychodziły na dzień jeden i dwa, i dwa transporty przyszło i 
wyganiali tam tych ludzi 

 • = A nie było tak, że te pociągi się tutaj rozdzielały, że część szła od 
razu do obozu z tych pociągów? 

 • A oni odzielali tylko że parowozy pchali tam te bo tam tory byli i 
pchali tam te zagnali 

 • = Do obozu? 

 • Do obozu tam był ogrodzone, że tam nikt nic nie widział tylko to co 
krzyczeli to żeśmy słyszeli. 

 • = A skąd krzyczeli? 
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 • No z tego jak wyganiali z wagonów to krzyczeli, to tam krzyku było, 
że no to bili Niemce i gnali tam tych lagrów, zagnali, pozamykali i już cisza. 

 • = No ale pan wie tam to jest taka odległość trochę z tego tam gdzie ten 
pociąg stał i zanim tam dojechał do obozu no to jest trochę parę metrów? 

 • A było tak jak tysiąc metrów, to kawałek, bo blisko nas nie puścili tam 
nikogo Niemcy, stali te czarne i pilnowali i nie puścili . 

 • = A jak te pociągi przyjeżdżały do Bełżca to pan w jakiej odległości 
stał od tych wagonów, to było 30 metrów więcej? 

 • A to my chodzili tam po stacji i to były blisko i stali tam te wagony, 
pozamykane te wagony i później parowozem tam pchnęli za zagrody tam było 
ogrodzone góre, i tam dalej do tych lagrów.  

 • = A jak długo trwało to, że ten parowóz pojechał do obozu i wrócił po 
drugi? 

 • Zależy czasami było godzinę, dwie i trzy godzin, to zależy jak im tam 
poleciało. 

 • = A ci ludzie, którzy byli wtedy w wagonie to coś krzyczeli? 

 • Krzyczeli no bo to już oni wiedzieli po co przyjechali, to już wszystkie 
krzyczeli, że ich tam o zaganiali. 

 • = Ale co krzyczeli ci w wagonie, którzy jeszcze byli? 

 • No to co w wagonie no to tam to nie można powiedzieć, które to 
krzyczeli, ale krzyk tam był duży, krzyk był tam, ale nas blisko nie wypuścili, daleka 
daleka tylko cośmy z daleka tak patrzyli tam co się działo. 

 • = A jak te wagony już wracały puste? 

 • A później to powyganiali puste wyciągnął parowóz. 

 • = A nie kazali wam to w ogóle posprzątać tych wagonów? 

 • Nie to już byli takie, że to już sprzątali. 

 • = Ale tutaj też z Bełżca? 

 • Tak to tam na stacji. 

 • = I co, i co tam było w tych wagonach w ogóle już tych pustych? Były 
jakieś napisy na ścianie? 

 • Nic tam nie było napisywane nigdzie. 

 • = Nikt nie nie pisał. A w środku? 

 • A w środku my tam nie patrzyli, każdy się bał życia bo ten Niemiec co 
Niemiec co jemu było, i pałką miał i zastrzelił i już, i dalej tam te Niemcy byli bojowe 
tylko byli. 
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 • = Ja wiem, ale pytam się jak te wagony były puste i trzeba ich było 
posprzątać. 

 • A tam tego nie sprzątał, to co to jest tam bydła nie było, tam słomy nie 
było. 

 • = Nic nie było? 

 • Tam nic nie było, tam puste, powyciągali i puste wagony, i poszli. 

 • = Pan mówił poprzednio, że tak trochę tych ludzi uciekało z tych 
wagonów. 

 • Kto mógł to gdzieś, te drzwi mogli otworzyć to uciekali i skakali z 
wagonów. Tak jak mówię to oni daleko, gdzieś tam to było w takim lasku taki był i 
dużo tam pouciekało, i postrzelali bo widzieli jak uciekali z tych wagonów strzelali 
Niemcy i te czarne. to tam Cyganów jest i Żydów leży, bo te co ja wiem te w pobliżu 
co tam mieszkają to mnie pokazywali, że tutaj są zakopane, my tu krzyże stawiali i 
świeciło się świeczki, i w tym roku nawet, o tego w tamtym w listopadzie. 

 • = A pan tych Cyganów widział też, Cyganów których wywieźli do 
Bełżca? 

 • Ja to nic nie widziałem, bo ja to wszystko w wagonach byłem, to skąd 
my mogli widzieć, tylko te co pouciekali to ich na drodze tak ostrzelali Niemce bo z 
tyłu jechał wagon i Niemce jechali i jak kto uciekał gdzieś to zaraz strzelali.  

 • = A niech pan jeszcze mi powie, a jak pan był blisko koło obozu koło 
tego lagru w Bełżcu 

 • o tego 

 • = można tam było podejść do tego? 

 • To nie wolno było podejść bo oni zaraz brali i do kupy i do zagnali, 
albo zastrzelił, albo tak zagnał do komory. Daleko każdy chodził, nie wolno było tam, 
każdy się bał życiem. 

 • = Ale tutaj mówią, że byli tacy którzy chodzili na drzewa, żeby 
zobaczyć co tam jest w środku, pan nie robił tego nigdy. 

 • Ja tego nie robił bo ja się bał, ja tam nie szedł. No ja już byłem starszy, 
mnie się tam chciało na drzewo wyłazić. Oj takie małe dzieci już 12 lat może byli 
ciekawe, ale ja pilnowałem swojej roboty, ja tam nie poszedł patrzyć co tam się robi, 
tylko co się słyszało, co się tako wyczuwało co tam robiło się. 

 • = A mówią też co to się w pobliżu w Bełżcu ukrywali Żydzi u ludzi 
podczas drugiej wojny, pan słyszał o tym? 

 • Może się gdzie ukrywali ja nie wiem gdzie i czy naprawdę się ukrywali 
to ja to nie powiem bo ja to nie widziałem. To co widział co był to ja to mówię, a co 
tako z opowieści albo tam mogło być tego ja nie powiem, nie mówię bo ja tego nie 
widziałem. 

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. 



 • = No dobrze. 

 • = Czy pan wie ile może być takich strażników te czarnuchy ile może 
być? 

 • Tych czarnych? 

 • = Tak, ile  może być mniej więcej? 

 • A ich tam było dużo, ja nie policzyć wiele ich mogło być. 

 • = 11 

 • A było może 20 ze 30 

 • = Tylko? 

 • Tak, a może więcej, ja ich nie mógł policzyć i nie liczyłem, bo ja ich z 
daleka widziałem. 

 • = A stacja kolejowa, kto był kierownik na stacji kolejowej w Bełżcu? 
Kto był kierownik stacji kolejowej, dozorca? 

 • = Zawiadowca 

 • Wtenczas zawiadowca, a ja to nie pamiętam kto to zawiadowca był, 
tam było dużo tych zawiadowców. 

 • = Ale Polak czy Niemiec? 

 • Kto to w tej wojnie w tym czasie był to ja to nie powiem. 

 • = Ale był Polak czy Niemiec? 

 • Polak, Polaki z Bełżca, bełżeckie, a kto to był, dużo było tych 
zawiadowców w czasie Niemców i później. 

 • = Jak długo były załogi tam w stacji kolejowej, ilu Polaków tam 
pracowało w stacji kolejowej?  

 • Oj tam dużo pracowali bo to i na dzień i noc to pracowało dużo ludzi. 

 • = Co to znaczy dużo? 

 • Może być 50, 100, 80 ludzi, bo to i na przetokach byli i na torach, tory 
podnosili, i dużo ludzi tam było, bo teraz to nie ma, teraz to wszystko pozwalniali, 
teraz mało ludzi, ale kiedyś za Niemców było dużo ludzi, przychodzili nas z drugiej 
wiosku, bo jakie 6, 7 kilometrów tu do roboty.  

 • = Ale Ukraińców też pracowało w stacji kolejowej? 

 • Nie Ukraińców tu nie było, Ukraińców nie pracowało. 

 • = Tylko Polaków. 

 • Tylko Polaki, te tak w pobliżu tu bełżeckie pracowali, ale z dalsza tak 
Ukraincy nie przychodzili. 

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. 



 • = A co tam była parowozownia w czasie wojny, parowozownia obok 
stacji kolejowej były te stare austriackie parowozownie? 

 • Parowozownia? 

 • = Tak 

 • No była parowozownia. 

 • = No co tam było w czasie wojny? 

 • Ile ludzi? 

 • = Nie co tam był? 

 • A co tam było, parowozy zajeżdżali i stali i pilnowali na parze palili w 
tej parowozowni, ta parowozownia już nie stoi. 

 • = Wiem wiem 

 • Ale te magazyny zbożowe teraz tak, ta parowozownia stoi, te parowozy 
parowozami zajeżdżali tak, trzymali na parze tam, to już wszystko kolejarze to robiło.  

 • = W jednym transporcie ile wagony może być jeden transport? Wiemy 
że było różnie, najwięcej 

 • A różnie było i 20 i 30 wagony 

 • = Ale największe 

 • jeden transport 

 • = największe? 

 • No było ze 30, tak liczę, było różnie, 20 i 30 wagony. 

 • = Ale wszystkich pan policzył razem do obozu czy był trochę częściej? 

 • Ja byłem za dużo i tam my wychodzili tu rozpołowili, pół zapchali tam, 
wypędzili wszystkich, później wyciągnął te puste, a znów z tymi te pełne co byli tam 
byli załadowane znów tam pchnął do tego ogona, do tych lagrów, za to ogrodzenie. 

 • = Ale kto kierował ten transport do obozu, do bramy 

 • To już Niemcy sami, byli maszyniści co on jeździł parowozem, 
Niemiec kazał ....... mu zajechać tam i musiał jechać, ale nie puścił tam nic parowozu, 
nie wolno było zejść, tylko siedział na parowozie, kazał mu wyjrzeć wyjrzał wyjechał 
i on nic nie wie. 

 • = A były te transporty od czasu do czasu w nocy czy nie? 

 • Nocami tak bardzo nie tylko więcej dniami, a ja zresztą ja tam w nocy 
nie był to ja nie widziałem, może czasami w nocy, ja tylko w dnie widziałem, wiem że 
byli, ale nocą ja tam nie wiem. 

 • = To znaczy ostatni transport przyjechał do Bełżcu która godzina może 
być, popołudniu czy wieczorem? 
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 • A więcej tak o przed obiad tak po południa przyjeżdżali. 

 • = A jeżeli transport przyjeżdżał do Bełżca wieczorem co się stało tego 
transport, gdzie oni czekali? 

 • A wieczorem ja nie wiem, ja już tam przez dzień byłem, a później 
wieczora skąd ja mógł wiedzieć, ja poszedł do domu, po pracy poszedł do domu i już. 

 • = Dziękuję. 

 • = Znaczy ja mam jeszcze takie pytanie, a czy te pociągi też 
przyjeżdżały do Polski, do Bełżca z zagranicy, z Francji przyjeżdżały, z Czech? 

 • Mówią, mówią, że przyjeżdżały, mówili, że i z drugich państwów 
nawet  przyjeżdżali. 

 • = Ale pan nie widział tam było napisane coś specjalnego? 

 • A ja tam nie czytał to ja tam nie widziałem, nie wiem, ale mówią ludzie 
z drugich państw przyjeżdżali, tu przywozili.  

 • = Dobrze. 

 • = Dziękujemy bardzo.  
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