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Polish Witnesses to the Holocaust  
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RG-50.488*0016 
 
 
W tym wywiadzie Gizela Gdula, urodzona w 1924 roku, w Bełżcu i pracująca w czasie wojny w 
piekarni swojej matki w Bełżcu, opowiada o pracy tej piekarni dla obozu zagłady znajdującym 
się w Bełżcu. Gdula koncentruje się na opisie organizacji współpracy między obozem i 
piekarnią, i nadmienia że jej matka otrzymywała wynagrodzenie od Niemców. Opowiada też, że 
jej matka ukrywała w piekarni Żyda, Mosze Helmana [Hellmana], i o jego areszcie przez 
Niemców, wskutek donosu niezidentyfikowanego mieszkańca wsi. Mówi też o swojej ciotce, 
która  przez całą okupację niemiecką ukrywała siostrę Helmana, Salkę, wraz z jej małą córką. 
Gdula opisuje również zachowanie Ukraińców-pracowników obozu, wobec Polaków, a 
szczególnie jeden wypadek, kiedy Niemcy obarczyli mieszkańców wsi Żyłka winą za 
przestępstwo popełnione przez Ukraińców, w wyniku czego 10 ludzi z tej wsi zostało 
roztrzelanych. Gdula wspomina też pierwsze dni wojny i polskich żołnieży poległych w czasie 
walk. Wspomina też kolejowe transporty Żydów do obozu w Bełżcu i dodaje kilka informacji na 
temat działalności obozu. 

 
 

Tape 1 
 
 

[01:] 00:12:07 – [01:] 05:02:02 
00:04 – 05:06 
 
Osoba przedstawia się jako Gizela Gdula, urodzona w 1924 roku, w Bełżcu, skąd pochodziła 
cała rodzina jej ojca, podczas gdy rodzina matki była ze Lwowa; opisuje początek wojny kiedy 
front polsko-niemiecki przechodził przez Bełżec, wzdłuż ulicy gdzie teraz znajduje się remiza 
strażacka i wspomina polskich żołnierzy poległych w czasie walk; wspomina też wkroczenie 
wojsk niemieckich do wioski i dużą ilość niemieckich czołgów i samochodów; opowiada jak jej 
matka, Niemka z domu, prosiła Niemców o pochowanie zabitych polskich żołnierzy, na co 
uzyskała od nich zgodę i wieś wybudowała kapliczkę  gdzie ich pochowano; po wojnie zwłoki 
żołnierzy zostały przeniesione na cmentarz; zapytana o obóz zagłady w Bełżcu, nie umie 
odpowiedzieć kiedy zaczęła sie jego budowa, ale dodaje, że przy budowie pracowali głównie 
Niemcy, Ukrańcy i Żydzi; dodaje że nie dużo Polaków było tam zatrudnionych, chociaż 
przypomina sobie Polaka, który pracował tam jako kowal; na pytanie czy był w Bełżcu również 
obóz pracy, odpowiada przecząco; dodaje, że obóz zagłady znajdował się za stacją kolejową; 
pamięta krzyki dochodzące z transportów żydowskich i to, że stacja i obóz były gęsto ogrodzone 
drutem kolczastym, a od strony drogi znajdowała się brama, której pilnował niemiecki strażnik. 
Ona mówi, że piekarnia jej matki znajdowała się w tym domu gdzie odbywa się wywiad, że 
Niemcy przywozili tu mąkę i 3 żydowskich pracowników z obozu; opowiada, ze byli to zawsze 
ci sami Żydzi, których pod koniec funkcjonowania obozu zabrali Niemcy; nie wie co z nimi 
zrobili, ale przypuszcza, że zlikwidowali ich tak jak innych Żydów z obozu; opisuje, że gotowy 
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chleb Polscy furmani dostarczali szosą pod bramę obozu, gdzie niemiecki żołnierz odbierał 
konia z furmanką, a po wyładowaniu chleba, otwierał bramę i oddawał konia i furmankę.  
 
[01:] 05:02:03 – [01:] 09:13:02 
05:07 – 09:28 
 
Ona mówi, że praca w piekarni odbywała się na zmiany i piekli bardzo dużo chleba, setki 
bochenków; ona nie wie czy chleb był dla SS-manów - wie tylko że był dla obozu; pamięta jak 
Niemcy i Żydzi przyjeżdżali, aby zabrać gotowy chleb; wspomina że Żydzi pracujący w piekarni 
byli pod nadzorem niemieckiego strażnika; opowiada, że ona też pomagała w pracy razem z 
kilkoma polskimi piekarzami, ktorzy już nie żyją; nadmienia, że praca trwała dzień i noc bez 
przerwy; na pytanie czy w obozie palono zwłoki odpowiada, że nie wie, ale przypuszcza, że tak, 
ponieważ w wiosce przez kilka miesięcy panował okropny zapach, z powodu którego nie można 
było otworzyć okien; pytana ilu ludzi spalono, ona mówi, że nie wie, gdyż była w tym czasie 
dzieckiem i nie interesowała się tymi sprawami; zapytana jak blisko była od obozu, odpowiada, 
że była tylko na szosie przed bramą obozową w czasie dostarczania chleba do obozu, że strażnik 
niemiecki odebrał furmankę z koszykami chleba w środku i że ona nigdy nie była wewnątrz 
obozu [w tym momencie Gadula zapewnia, że nie kłamie]. 
 
[przerwa w wywiadzie; słychać rozmowy ekipy filmoweja podczas kiedy Gdula siedzi wyglądając 
na zdezorientowaną] 
 
Zapytana, czy znała Niemców i Ukraińców przyjeżdżających do piekarni po nazwisku, ona 
odpowiada, że nie; przypomina sobie tylko Niemca Irmana [Hermana], który nieco później 
został zabity przez partyzantów w drodze do Tomaszowa; dodaje, że w tym domu mieszkali też 
Niemcy z oddziałów Wermahtu, którzy nie byli związani z obozem; nadmienia, że Wermahtu 
było dużo we wsi i że mieszkali oni w budynkach stacji kolejowej, gdzie pracowali dla nich 
Żydzi; ona pamięta pralnię, w której Żydówki prały odzież dla Niemców. 
 
[01:] 09:13:03 – [01:]14:07:15 
09:29 – 14:35 
 
Pytana, czy widziała komendanta obozu, ona odpowiada, że tak i że pewnie mogłaby go poznać 
teraz, gdzyż miał specyficzną, bardzo jasną cerę; opowiada jak on jeździł po wiosce na koniu i 
kiedy napotykał, na przykład gęś, to ją omijał, a na ludzi najeżdżał koniem umyślnie; opowiada o 
spaleniu stodoły z niemieckimi końmi przez pijanych Ukraińców i obwinieniu Polaków ze wsi 
Żyłki w tym uczynku, wskutek czego wieś została zdziesiątkowana przez Niemców, którzy 
zatrzelili około 10 ludzi z tej wsi na pobliskiej łące; zapytana o ilość Żydów mieszkających w 
Bełżcu, nie potrafi dać dokładnej odpowiedzi, ale wymienia poszczególne rodziny żydowskie jak 
Wikier [Vikier] i Racimor [Ratzimor], który przed wojną był właścicielem karczmy; mówi o 
tym, że za gospodą, za rzeką była również Bożnica, ale na jej miejscu ludzie w czasie wojny 
wybudowali domy; na pytanie o Żyda  Mosze Helmana [Hellmana] opowiada, że znała go 
dosyć dobrze, że jego rodzina mieszkała przed wojną za torami kolejowymi i że on był bardzo 
zasymilowany i miał nawet aryjskie dokumenty; mówi, że w czasie wojny on pracował w 
piekarni ale, na skutek donosu niezidentyfikowanej osoby, został zabrany przez Niemców do 
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obozu na krótko przed jego likwidacją; ona dodaje, że to był bardzo miły człowiek w średnim 
wieku. 
 
[przerwa w wywiadzie] 
 
Ona opowiada o Ukraińcach, którzy też przychodzili po chleb i na sugestię prowadzącego 
wywiad, odpowiada, że jej matka z nimi nie handlowała ani nie gościła ich wódką; ona nie jest  
pewna, czy by ich dzisiaj poznała, ale pamięta nazwiska Trautwaj [Trałtwaj], Lonki [Jonki] , 
Wołoszyn [Woloszyn]; z Niemców pamięta tylko Irmana [Hermana]i komendanta obozu, 
którego nazywali Dolf [Adolf], ponieważ podobno tak się naprawdę nazywał [ta informacjanie 
zgadza się ze źródłami historycznymi, http://pl.wikipedia.org/wiki/Belzec]; na pytanie, czy 
widziała Żydów kopiących wały na granicy niemiecko-rosyjskiej, odpowiada, że tylko o tym 
słyszała, ale nie widziała tego na własne oczy, ponieważ tam nie chodziła. 
 
[01:] 14:07:16 – [01:] 19:23:01 
14:36 – 20:03 
 
Na pytanie czy Polacy pracowali przy budowie wałów, ona odpowiada, że nie; zapytana czy były 
piesze transporty Żydów do obozu, mówi, że tego nie widziała i dodaje, że wszystko związane z 
obozem działo się wokół stacji kolejowej, gdzie ona nie chodziła; nadmienia, że dużo ludzi, 
którzy mogliby więcej pamiętać, już nie żyje; dodaje, że niejaki Misiewicz mógłby pamiętać [z 
jej wypowiedzi nie jest jasne czy ten Misiewicz jeszcze żyje]; na pytanie o naczelnika gminy 
żydowskiej w Bełżcu przed wojną mówi, że nie pamięta żeby takowy istniał, nie pamięta też 
istnienia budynku, który mieściłby gminę żydowską; podkreśla, że była tu tylko Bożnica z 
łaźnią; zapytana o to czy Żydzi uciekali z Bełżec po wybuchu wojny, odpowiada, że nie, że 
zostali we wsi. 
 
[przerwa w wywiadzie, zmiana prowadzącego wywiad] 
 
 Na pytanie, czy ci sami Żydzi pracowali w piekarni przez cały okres trwania obozu, ona 
odpowiada, że tak; mówi, że byli oni w średnim wieku, z wyjątkiem jednego o imieniu Jankiel 
[Yankiel]; dodaje, że ona z nimi rozmawiała, ale oni bali się czegokolwiek powiedzieć o obozie; 
kontynuuje mówiąc, że oni spali w czasie kiedy chleb się piekł, czy to w kącie piekarni, czy to w 
komórce na drzewo i że  2-3 godziny snu to był ich jedyny odpoczynek; opowiada też, że ich 
niemieccy strażnicy zmieniali się, że nie byli to ci sami ludzie za każdym razem; ona mówi, że 
piekarnię zbudował jej ojciec przed samą wojną,w 1939 roku; zapytana o ilość pieców, 
odpowiada, że był tylko jeden, jednak zagłębiając się w opowieść o historii domu, opowiada, że 
rodzice kupili ten dom w 1914 roku, po wojnie, i że były to mury starego budynku, gdzie 
znajdowała się przechowalnia jaj; dodaje, że dom był cały podpiwniczony i jej ojciec, budując 
piekarnie, przebił mury piwnicy i wybudował tam drugi, większy piec; na sugestię wywiadowcy 
przyznaje, że w czasie wojny pieczono dużo wiecej chleba, ponieważ przed wojną mało kto 
chleb kupował (ludzie we wsiach piekli chleb sami), a w czasie wojny pieczono całą dobę na 
potrzeby obozu; mówi, że po wypieczeniu chleba, ładowali go na furmanki i furmani o 
nazwiskach Krupa i Szepelek [Szepełek] zawozili go do obozu; mówi też, że Szepelek był 
sąsiadem jej rodziny i Ukraińcem, ale po wojnie wyjechał do Lwowa ze względu na niepokoje 
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spowodowane walkami pomiędzy polskimi i ukraińskimi bandami (chodzi jej zapewne o walki 
polskiej partyzantki z ukraińskimi ugrupowaniami UPA); wspomina, że dużo Ukraińców wtedy 
wyjechało; na pytanie o transporty żydowskie, ona odpowiada, że widywała je, kiedy gdzieś 
jechała i była na stacji kolejowej; wspomina ludzi w wagonach towarowych, z okienkami 
zakratowanymi drutem kolczstym, ktorzy wołali o wodę. 
 
[01:] 19:23:02 – [01:] 23:17:12 
20:04 – 24:07 
 
Ona wspomina, że do tych wagonów nie można było dojść, gdyż były one strzeżone przez 
Niemców i dodaje, że było tylko słychać krzyki i wrzaski kiedy pociąg wjeżdżał za bramę 
obozu; dodaje, że czasami widziała ogień w obozie, dym, że unosił się straszny zapach i słychać 
było krzyki ludzi; zapytana, czy ktoś uciekł z obozu, odpowiada, że nie wie, ale bardzo wątpi, 
gdyż obóz był strogo strzeżony. 
 
[pytania zaczyna zadawać pierwszy z prowadzących wywiad] 
 
Zapytana, czy wie coś o dziecku żydowskim ukrywanym w Bełżcu, odpowiada, że jej ciotka, 
siostra jej ojca, przechowywała Salkę, siostrę Mosze Helmana; opowiada, że ciotka mieszkała 
w miejscu gdzie teraz znajduje się sklep, że żyła w wielkim strachu i dużo zniosła przechowując 
Salkę; kontynuuje mówiąc, że ciotka chowała Salkę na cmentarzu i tam zanosiła jej jedzenie, że 
chowała ją też pod kanapą i wskutek tego, mała dziewczynka nie mogła chodzić po wyzwoleniu; 
ona opowiada dalej, że po wyzwoleniu Salka z dzieckiem wyjechała do Izraela, skąd przysyłała 
ciotce listy; nadmienia, że lokalna gazeta ostatnio wspomiała potrzebę wystawienia pomnika jej 
ciotce; zapytana jeszcze raz, powtarza, że w piekarni pracowało trzech Żydów i że Niemcy 
zabrali ich do obozu w czasie jego likwidacji; dodaje, że ludzie wiedzieli, że Niemcy szykują coś 
niedobrego; ona miała tylko 15 lat, ale słyszała rozmowy rodziców na ten temat. 
Pytana o zapłatę za chleb, ona mówi, że Niemcy płacili co miesiąc i że jej matka odbierała 
pieniądze na komendzie; na pytanie czy było to dużo pieniędzy, mówi, że była to wystarczająca 
suma (w znaczeniu dosyć wysoka suma). 
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