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 • = Prosiłbym, żeby pana jeszcze raz nam powiedziała do kamery jak się 
pani nazywa. 

 • Świętojańska Anna 

 • = A z domu? 

 • Z domu Chomatowska Anna 

 • = A kiedy się pani urodziła? 

 • W 12 roku 

 • = I gdzie? 

 • W Bełżcu 

 • = W tym samym domu? 

 • Tak jest 

 • = I całe życie pani tu mieszka? 

 • Tak jest, to mój dom, tu moje miejsce, tu rodzice byli i pomarli, i ja się 
została, i wydałam się za tego męża, i tutaj mieszkamy. I później teraz zięcia przyjęła, 
i z zięciem mieszkamy. 

 • = To czym się pani zajmowała przed wojną? 

 • O czym, gospodarką. 

 • = A dużą pani miała rodzinę? 

 • Duża nie była, było nas troje, było chłopiec i jedna dziewczyna. A to 
było ich dwoje, a ja trzecia. 

 • = Aha, to starsi oni byli czy młodsi? 

 • = Młodsi, najmłodsi byli. Przecież miałam ojczyma, miałam siostrę i 
brata. I brat żyje a siostra umarła.  

 • A jak pamięta pani jak wybuchła wojna? 

 • Nie, nie pamiętam dokładnie. W którym to roku wybuchła ta wojna to 
ja wiem. 

 • = Ale czy pani pamięta co się działo w Bełżcu tutaj? 
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 • A co się działo, patrzyliśmy jak wojsko jechało no i Żydów gnali i 
bydło gnali za Żydami i to wszystko tak chałaburzyło nic więcej tak nie widziałam. 
Żydów widziałam, jak żeśmy poszliśmy do kościoła to Cygany, Cyganów  kąpali koło 
tego, tam koło kościoła tam takie jezioro było, to tam żeśmy widzieli. Więcej to poza 
tym to ja nic nie widziałam, nigdzie nie chodziła, bo ja domu się więcej pilnowałam. 

 • = A kto kąpał tych Cyganów? 

 • No ja wiem kto, przeganiali i oni zaganiali ich tak cały komplet taki do 
jeziora, i kąpali, my szliśmy do kościoła i nas wygnali, my się nie patrzyli i my poszli 
później  i ich później stamtąd wygnali. Gnali do obozu, tam takie koło było, kółko i 
nadawali i tam ogrodzone  byli i tam tymi siedzieli  prosili chleba, dajcie nam chleba 
bo my głodne. 

 • = A to był taki dla Cyganów obóz specjalny? 

 • Tak, tak tak dla Cyganów był taki obóz. 

 • = A gdzie on był, gdzie było to kółko? 

 • A to jak państwo jedzie doga na Zagóre a to takie plac jest, tu dolina 
jeszcze taka długa jest, jak pójdziecie w tamtą stronę, ano pokaże ta paniusia gdzie ten 
był ten obóz. Ona wi gdzie. Tam był ten obóz. I to widziałam. 

 • = A jak ich kąpali, to jak pani była wtedy w kościele to była niedziela? 

 • To niedziela była bo my chodzili po pierwsze kościoły były otwarte, 
później kościół zamknęli, magazyny zrobili i żeśmy nigdzie nie chodzili. 

 • = Zamknęli kościół? 

 • Tak, zamknęli magazyn zrobili milicyjny, milicję te nawieźli i do 
kościoła już nie puścili, i już my nie możeli, nic nie widzieli. 

 • = I to na wojnie jeszcze tak Niemcy? 

 • Tak tak 

 • = A nie pamięta pani w którym to roku było jak oni kościół zamknęli? 

 • Zaraz jak ino tego naszli Niemcy też kościół zamknęli, milicję tak 
nawieźli i już. 

 • = Aha, a pamięta pani tu niedaleko jest tor kolejowy, pamięta pani jak 
jeździły te pociągi do obozu? 

 • A widziałam bo to tutaj niedaleko zaraz nad rzeką jest miejsce i my 
chodzili do rzeki tośmy widzieli pociągi idą, a co oni tam wieźli, pozamykane było i 
już, a nie powiem wam czy to Żydy były czy kto był, tylko krzyczeli bo słyszeliśmy 
krzyczeli. 

 • = I pani tam miała gdzieś pole niedaleko? 

 • Nie, pola nie miałam, no rzekę żeśmy mieli, chodziliśmy tam płukać, 
prać tak proszę pani i tyle wszystkiego, a tak więcej nic żeśmy nie i tam nie 
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widzieliśmy nawet, nie patrzyli jak oni tam biorą na stację to nie wiem, to nie powiem 
panu bo ja nie widziałam. 

 • = A często te pociągi jechały? 

 • Te pociągi jechały w tę stronę do Bełżca. 

 • = A z powrotem też tędy jechały? 

 • A już nie powiem pani czy jechały z powrotem czy nie jechały to nie 
wiem. Ja się tam nie uważam bo wie pan miałam gospodarkę to krowę to to koło tego 
chodziła, a kiedy oni jechali wracali czy w te stronę, robotniki tam były na stacji też 
widzieli jak co to się robiło, a ja nie. 

 • = A nie uciekali stamtąd, z tych pociągów Żydzi? 

 • A nie było nie uciekali bo to wszystko byli pozabijane okna wszystko, 
to ja nie widziałam. 

 • = Pozabijane okna były w tych pociągach? 

 • Tak tak 

 • = A to pani z bliska widziała te pociągi tak? 

 • To z niedaleka o tak ze dwa metry do tego pociągu, bo to pociąg tutaj 
już jest zaraz ta o kolej przychodzi i my je tu oknem tego tam na drodze szliśmy, bo 
tam takie doły, wyszliśmy i tam się zobaczyło, że pociąg jedzie, to to my nie słyszeli  
słyszeli jej jej jej i tyle wszystkiego, a co tam było kto tam był to żadne nie powie, bo 
ja widziałem.  

 • = A szybko jeździły te pociągi? 

 • Nie bardzo szybko, powoli bo bardzo dużo gdzieś w tym pociągu, to 
drugi pociąg zawsze jeździł do stacji, a co już panu więcej nie powiem. 

 • = A ci Cyganie, których pani widziała to skąd oni się tutaj wzieli w 
Bełżcu? 

 • A ja wiem? Jak ja zobaczyła to już były nawiezione, tak ich pewnie 
przywieźli.  

 • = Ale tam byli tylko ludzie czy też były jakieś wozy albo co? Czym ich 
mogli nawieźć 

 • Nic nic wcale nie byli, nocami oni byli nic nie mieli, oj dołki takie małe 
mieli i tam oni siedzieli, i dzieci byli, i starce byli i tak o w tych obozach, tak tam 
prosili chleba o to powiem panu, że prosili dajcie nam dajcie, a Niemcy zobaczyli 
zaraz nam bili tych kto tam podniósł dzieci nieraz podnieśli to się bicie nabrali, nie 
wolno im podać było, a im co tam dawali jeść to ja panu nie powiem bo ja nie 
widziała, bo ode mnie daleko jest to ja nie widziała. 

 • = A widziała panie kiedyś jak tych Cyganów prowadzili drogą do tego 
obozu? 
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 • Tak jak tą drogą prowadzili ich, tak ich gnali jak to bydło. 

 • A z której to strony ich prowadzili? 

 • Z tej strony, z tej strony od Narola. 

 • Aha od Narola tak? 

 • Od Narola. 

 • = I prowadzili ich piechotą cały czas? 

 • Piechotą cały czas, byli jedne bose, jedne obdarte, tak żem widziałam i 
tak panu powiem. I tam ich pozaganiali, i tam ich pozagradzali i już byli takie 
Niemcy, że pilnowali. 

 • = A kto prowadził tych Cyganów? 

 • No ja wiem ktoś ich prowadził. Bo starsze z jednej strony, jakieś 
starsze byli z drugiej, no a przy bramie 

 • = Ale wojsko? 

 • No nie wojsko ino cywile. 

 • = Aha. 

 • Cywile to byli a jakie 

 • = Ale mieli broń? 

 • Nie, nie mieli broni ino tak i tak gdzie uciekał w te stronę, pobiegli, bili 
ich i zaraz do kupy i do kupy, broni żadnej nie widziałam, żeby oni mieli, to nie 
powiem tylko że tak ich. 

 • = A raz pani widziała jak prowadzili tych Cyganów czy więcej razy? 

 • No raz widziałam, bo to wie pan ja chodziła w pole, to było w lecie i 
dzieci wlekła i w polu, i przecież od pola jak zobaczyłam to widziałam, a jak nie 
patrzyłam to daleko pole mam, no co panu powiem. 

 • = To latem było? 

 • Tak to było latem. 

 • = A wtedy jak ich kąpali to było też latem? 

 • Latem było, a już później już szli i coraz gorzej było, zimniej wszystko. 

 • = A to było to samo lato? 

 • To było samo lato. już jesień tak przychodziła, a ich długo trzymali tu, 
później marzli bidne, telepali się tak w stodole tam siedzieli o i tam spali. I tak 
męczyli się. A później kiedy ich zabrali to ja już nie wiedziałam kiedy ich, ja nie 
powiem panu kiedy ich, ale zabrali i później dalej ich pognali .................. Tam tyle 
widziałam. 
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 • = Pani mówiła, jak pani szła wtedy na mszę do kościoła w niedzielę 

 • No to widziałam, że ich gnali kąpać, popatrzcie się Cygany gonią ich 

 • = Ale tych Cyganów po prostu gnali z tego obozu się wykąpali nie? Z  
tego koła? 

 • Z tego koła wychodzili tak bo już jak ich przegnali stamtąd to oni już 
jakiś czas byli, ale wciąż opowiadali tam co tam bliżej mieszkali, mówią oni ich co 
ranko tak po parę, zimna woda , gada, gnali ich to te musieli się każden jeden kąpać. 
A potem  z powrotem nazad i to batem mieli takie o mieli i po nogach, i po nogach 
potem wszystko to zaganiali. Także słyszała a widziała jak ich gnali. 

 • = A ten co to było to koło, to był taki obóz Cyganów tak? 

 • Tak tak 

 • = A on był gdzie, to było blisko tego lagru? 

 • Blisko to ja nie, to kawałek daleko od tamtego lagru. 

 • = Daleko. 

 • Daleko daleko, no to jak pan, to  dawno był dwór tu u nas tu nazywali. 

 • = A tam było jakieś ogrodzenie do tego? 

 • Tak druciane ogrodzenie było, wysoko ogrodzenie było. 

 • = A kto ich pilnował? 

 • No już byli takie starsze gdzieś, że pilnowali. 

 • = Ale kto te czarne ich pilnowali? 

 • Tak, tak 

 • = A Niemcy też byli tam? 

 • A ja Niemców nie widziałam, ja widziałam czarne stali o zawsze z 
jednej strony to z drugiej strony, a kto się pokazał to zaraz bili już, tak ludzie mówią 
ale oni bicia nabrali. Ale wiele ludzie potroszku nosili im tam chleba rzucili jak bidny 
płakał, dziecko takie płakało. Tyle widzieli, a poza tym nic nie słyszała, nic wam nie 
powiem. 

 • = Tam można było podejść pod ten obóz Cyganów, pod to koło można 
było? 

 • A tak podejść, a zaraz batem batem dostał i już nie wolno ci było 
przejść. Od szosy nie daleko było zaraz, ale co każdy się bał bo mówi co bo to strzelił 
może zabije, może co, każdy się o życie swoje stał. 

 • = No tak 

 • = A z szosy było widać ten to koło? 
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 • No widać to takiego jak było zabrudzone to całkiem ten plac było 
widać, siedział na klapie i tam taka stodoła i przy tej stodole ta murawa taka, a po niej 
kółko założyli, teraz o to kółko było tam rozmaite narzędzia jech ich do pracy. A 
przed tem nie było wici bo pastwisko takie i na tym oni ich oni tam trzymali, a do 
stodoły zaganiali spać. 

 • = Ilu ich tam było tych Cyganów, wie pani 

 • Mocno dużo ich było. 

 • Sto,  więcej 

 • Ee sto co może i ja mogę panu powiedzieć, było ich dużo jak wygnali, 
kto tam rachował. 

 • = No tak 

 • wygnali, wiedzieli, że taka, zagnali ich i z powrotem na drugie 
przygnali, tam siedzieli i dalej tam jęczeli. 

 • = A na koniec ich tam wygnali do tego lagru do Bełżca na koniec już, 
nie wie pani co się z nimi stało potem? 

 • A co się stało to ja nie powiem, ja nie powiem. Zaraz niedaleko ten 
pociąg szedł, oni tam lecieli, każdy patrzyli do tego pociągu, tam zaraz druty byli, jak 
pociąg szedł to oni tam zaraz blisko byli, ale ogrodzone byli, już tam się nie dopchali, 
i tyle tego. 

 • = A pani mówiła wcześniej jeszcze, że kiedyś szła pani do kościoła i 
widziała pani też jak Żydów gnali. 

 • Żydów no to gnali nawet jak ja w domu była. 

 • = No jak to była, była już pani w domu już gnali Żydów 

 • Jak ja przyszła popatrzeć się cała już tego, całe tę szose była w jeden 
stronę jeden Niemiec, z drugiej strony drugi Niemiec i tak o ich gnali. A te ich i stare i 
młode szo szo szo wszystko gnali tutaj. 

 • = Do lagru tu? 

 • Tak do lagru, a jak daleko ich dognali to .................. 

 • = A to pani widziała tylko raz tych Żydów? 

 • Tak ja raz ino widziałam. 

 • = I co, nieśli jakieś walizki mieli z sobą? 

 • O co kto mog  koszyki jakieś, jakieś takie łachmany na siebie jak to 
tego cieplej, każdy łachman jakiś i na siebie weźmie i tak się wlecze. Niektóre takie 
stare, że wcale nie mógł iść, to tam go popychali coraz. Tyle widziała co wam więcej 
powiem. 

 • = I to dzieci też tam byli wśród nich? 
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 • Byli, byli takie o większe, dorosłe i małe. I wołali krzyczeli daj mi 
chleba, daj mi chleba, tak prosili. My dali chleba jak bicia............................. 

 • = Byli też tacy z brodami, w kapeluszach? 

 • Tak tak tak takie byli i tak ledwo, jak leży tego nie mogli już iść to o 
tam go z wierzchu go z wierzchu i dalej podganiali aby prędzej. Zagnali ich gdzie 
podzieli to ja nie wiem. 

 • = A to lato było czy zima? 

 • Lato było, lato było, nie było zimy. 

 • = I którą drogą ich gnali też od Narola? 

 • Od Narola, z Narola i Cyganów stąd brali i tych gnali no. 

 • = A nie wie pani skąd ci Żydzi byli? 

 • A gdzie ci wszyscy byli to ja nie powiem, nie powiem panu bo my się 
tam nie pytali, Żydów mówie nazbierali i gnali. 

 • = A oni szli wszyscy pieszo czy jakieś furmanki też były? 

 • Nic żadnych furmanek, nic ino na piechotę wszystko. 

 • = Jedno pytanie można. Ten obóz Cyganów istnieje bardzo krótko czas 
w 40 roku tylko, czy pani wie co się stało z tymi Cyganami tych Żydów później? 

 • Ja nie wiem, ja nie widziałam 

 • = Wyjechały z Bełżcu gdzieś indziej 

 • nie nie 

 • = na mieście 

 • ja nie widziała to ja nie powiem 

 • = to w jeden dzień to nie ma obóz? 

 • ja nie powiem ten, ten widziała co byli w obozie, przygnali ich, gnali 
tęda i zagnali ich do tego obozu, i tam siedzieli, naprzód Cygane, naprzód Żydy a 
później Cygany. 

 • = A to kilka tysięcy ich 

 • Ja nie wiem jak to z nimi zrobili to ja nie powiem panu. 

 • = Żydzi też tam na tym kole byli trzymani tak? 

 • No trzymani, ale niedługo, jakieś skąd ich przywieźli, a nie mieli 
czasem miejsca czy coś to rzucili to ich puścili to trzymali, pilnowali. 

 • = Ale to było wcześniej bo w tej sytuacji panie wie jak ten lagier też 
był? 

 • był 

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. 



 • = wtedy był tak? 

 • był już zrobiony, to wszystko to było zrobione. 

 • = I w tym kole byli Żydzi i Cyganie byli razem? 

 • Nie, Żydów wyprowadzili to  dopiero Cyganów nagnali. 

 • Aha 

 • Tak ........ 

 • ................ to byli mężczyźni czy kobiety i dzieci też? 

 • tak, wszyscy, wszyscy jak byli no i dzieci małe i duże, rozmaite byli, i 
te starsze o brali te dzieci i wlekli ze sobą, i tak to bidne wszystko gnało ich. To tak 
żem widziała i tak panu powiem, a poza tym ja więcej nic takiego nie widziałam. Jak 
to wojna była, a ja byłam w domu najstarsza to musiałam pomoc zrobić. 

 • = Na terenie gdzie był ten obóz był majątek Moryczewskiej prawda, 
tam gdzie jest dwór. Gdzie był ten obóz Cyganów i Żydów w Bełżcu jest dwór na 
terenie Moryczewskiej tak? 

 • Tak Moryczewskiej 

 • = Pani nie wie co się stało z Moryczewskiej? 

 • A ja nie wiem, nie wiem co się stało, nie powiem panu. 

 • = Wyjechała? 

 • Gdzieś wyjechał bo jeszcze 

 • = Ale w czasie wojny przed wojną? 

 • Przed wojną 

 • = Po wojnie? 

 • Przed wojną 

 • = Przed wojną 

 • Przed wojną. A w Narolu Rabina była taka pani fest te co pałace tam 
miała, tak przed wojną pouciekało to wszystko, a czy żyje jeszcze czy nie żyje to nie 
wiem. Moraczewski jeszcze żył bo to pisał, a teraz czy żyje to ja nie wiem. 

 • = Syn mieszkał w Gdańsku 

 • O widzi pan, pan już wiedział 

 • = Ale ojciec nie wiadomo? 

 • Ojciec nie, on znaczy ojciec umarł, bo ojciec jego coś dostał tego i 
męczył się podobnież że on później 

 • = Czy pani poznała jakieś nazwisko Kinas? 
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 • Nie 

 • = Nie, był strażnik w tym obozie 

 • Nie, nie znałam, nie znałam, nie powiem 

 • Kijan 

 • = Kijan już nie ma 

 • = Wiem, ale pani poznała takie nazwisko. On był karany po wojnie? 

 • Proszę? 

 • = Kinamn był karany po wojnie 

 • = Sądzony był 

 • = A sądzony 

 • Ja nie wiem. A on tam mieszka tam na stacji, za stacją na tym jak to 
nazywają na polu, na te parcelu jest, zaraz jest stacja tutaj a on mieszka tak jak te pola, 
to jak ja z daleka mogła poznać takie rzeczy. 

 • = Dziękujemy bardzo 
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