
KASETA 16/1 

PLANSZA 

GIZELA GDULA 

MARCH 14, 1998 

TAPE 1 

 •  Jakie pani na imię? 

 • Gizela 

 •  I nazwisko? 

 • Gdula. 

 • Gdzie pani urodziła się? 

 • Bełżec 

 •  Bełżec. Pani mieszka w Beżcu całe życie? 

 • Tak, tak, tak całe życie. 

 • Czy może pani powiedzieć coś o rodzinie? Ojciec on też był z Bełżca 

 • Ojciec był z Bełżca 

 • Cała rodzina była z Bełżca? 

 • Cała rodzina ojca była z Bełżca, 

 •  Mh 

 • A natomiast matka ze Lwowa. 

 •  A co ojciec robił przed wojną. 

 • Ojciec pracował na kolei 

 • Aha 

 • Na kolei, był konduktorem. 

 • W czasie wojny, co pani pamięta o czasie okupacji niemieckiego. 

 • No co ja pamiętam. Pamiętam wojnę, pamiętam front jak tędy 
przechodził 

 • Czy pani pamięta dokładnie dzień wojny, wybuchu.  

 • To było we wrześniu 

 • Tak. Czy pani pamięta ten specjalny dzień czy nie? 

 • Ja już tak nie pamiętam. Niedawno oglądałam. 

 • Czy się Niemcy w mundury tu w Bełżcu? 
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 • Pierwsi Niemcy jak wkroczyli tu do Bełżca. 

 • Wojsko czy SS czy? 

 • Wojsko. 

 • Aha. A dużo, dużo byli? 

 • -No dużo, czołgi, tanki jechały te samochody prawda bo tędy front 
przechodził. Tam jak ta ulica tam idzie to, to był front. Teraz zabudowane to już jest, 
tam gdzie jest remiza strażacka.  

 •  Mh 

 • A tam pamiętam. Tam byli żołnierze polscy, później tam byli oni 
pochowani koło tej kapliczki, to moja mama chodziła i jeszcze jedna pani. Bo matka z 
domu właściwie to Niemka była i prosiła Niemców żeby czy można pochować. No i 
oni pozwolili. Tam stoi teraz kapliczka na tym miejscu. Później tych żołnierzy zabrali 
na cmentarz. 

 • Czy pani pamięta obóz pracy dla Żydów i Cyganów? 

 • Pamiętam, w środku nie byłam. Tylko pamiętam ten obóz. Pamietam. 

 • Gdzie to było dokładnie, w jakim mieście?  

 • Proszę? 

 •  Gdzie był ten obóz w jakim miejscu w Bełżcu? 

 • W Bełżcu on był za stacją kolejową. 

 •  Mh. To był jeden obóz? Taki obóz? 

 • Jeden. Jeden.  

 • Ile osób tam może być  mniej więcej? 

 • Tego to ja nie wiem. 

 • Ale dużo, setka, czy więcej? 

 • Tam pociągi przychodziły, transporty z Żydami tam pociąg wjeżdżał. 

 •  Ale ja pytam o obóz pracy nie zagłady? 

 • O obóz pracy?  

 •  Wcześniej, w 40 roku. 

 • To nie było takiego 

 •  Aha 

 • nie było obozu pracy. 

 •  Kiedy oni wybudowali ten obóz zagłady? 
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 • No jak Niemcy wkro. Ja nie wiem, nie pamiętam, wie pan ja dat to 
naprawdę nie tego. 

 • A Polacy budowali ten obóz? 

 • Niemcy robili. 

 •  Ale ręczne robote? 

 • Może tam jakiś kowal coś wykonywał, może ktoś tak to nie to raczej. 
To raczej Żydzi tam to robili, Niemcy i ci czarni, co ich tam nazywali. 

 •  A pani widziała takie transporty? 

 • No to słychać było krzyki, widać było jak pociąg tam zajeżdżał, tam 
było ogrodzone wie pan  

 •  Mh 

 • to tylko tyle, że pociąg wjechał. 

 • Jakie ogrodzone to było? 

 • Proszę? 

 • Jakie ogrodzone to było? 

 • Oj to drutem 

 • Jak to wygląda? 

 • Drutem było, drutem. To gęste ogrodzenie było bardzo. 

 •  A od strony szosy? 

 • Od strony też, tylko brama taka była, to żołnierz otwierał bramę, brał 
konia, brał ten chleb i wjeżdżał do obozu, a później konia wyprowadzał. 

 • I też wojna była piekarnia tu w tym Bełżcu? 

 • Była piekarnia, moja mama to prowadziła tą piekarnię. No i tutaj robili, 
nawet i Żydzi tu robili z obozu.  

 •  Tak? 

 • Tak, bo oni przywozili mąkę z obozu i tego i dali tu Żydów do roboty. 

 • Ile może być, ile Żydów? 

 • Trzech tu pracowało. 

 •  A tych samych cały czas? 

 • Cały czas. 

 •  Przez ile? Całą historię obozu obóz czy? 

 • No prawie. 
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 •  Tak? 

 • Prawie tak. 

 •  A co się stało z tych Żydów później? 

 • No to oni ich zabrali stąd. 

 •  Gdzie? 

 • Wywieźli. Ja nie wiem czy rozstrzelali czy wywieźli czy zabili. 

 •  Tu na miejscu? Czy w obozie? 

 • No chyba w obozie, w obozie.  

 •  Aha 

 • Tutaj nie. Tutaj nie. 

 •  Ale tutaj w piekarni w tym domu oni piecze, robili pieczywo. 

 • Oni tak, robili do obozu, chleb piekli. 

 •  I dla SS i dla Żydów. 

 • Tak. 

 •  Tak. To musi być ogromne pieczywo? 

 • No to oni na zmianę to robili. Może jeszcze brali skądś. Bo to z 
Tomaszowa też brali bo tam też. 

 •  Ile chlebek co dziennie może być zrobione. 

 • Ja nie pamiętam. Widzi pan ja też pomagałam i nie pamiętam. 

 •  Kilkaset? 

 • Proszę? 

 •  Kilkaset? 

 • Pewnie. 

 •  A dla SS tez robili pieczywo zrobione tu? 

 • Nie, ja nie wiem czy oni też. Wiem tylko że do obozu. Wiem że do 
obozu koniem wieźli. 

 •  Kto prowadził te robi ...........do obozu te pieczywo. 

 • Niemcy przywozili tu. 

 •  Oni przyjechali tu  

 • Przywozili 

 •  i brali chlebek do 
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 • Tak 

 •  Do obozu 

 • I Żydzi przyjeżdżali i zabrali ten chleb. To znaczy Niemiec z nimi. Bo 
tu też Niemiec stał na warcie jak, jak ci Żydzi tam piekli. 

 •  Żydzi z Bełżca, normalnie Polaków.   

 • Już 

 •  Robili zapieczenie, takie zapieczenie? 

 • Już nie żyją ci co to robili piekarze. 

 •  Aha 

 • Już nie żyją 

 •  I tylko jeden piekarnia jedna piekarnia tu w Bełżcu czy? 

 • Jedna, jedna 

 •  Tylko jedna. Cały czas? 

 • Jedna. Tak, tak. Jedna 

 •  A czasie oni spalili zwłoki tam w obozie. 

 • Chyba palili bo bardzo był smród, nie można było okna otworzyć 
wiem, bo taki straszny smród był. 

 •  Długo? Często to bywało? 

 • Długo. Często, często. 

 •  Kilka miesięcy? 

 • Tak. 

 •  Czy pani wiedziała może ile w mieście było oni spalili zwłoki? Ile 
takich ruszte? 

 • Ja tego nie wiem, nie wiem. Ja wie pan, ja byłam dzieckiem to się tak 
mocno tym nie interesowałam, 

 •  Aha 

 • bo ktoś starszy to się bardziej tym interesował a ja co. 

 •  Ja blisko pani była od ogrodzenia w obozie? Blisko czy nie? 

 • Tyle co na szosie byłam.  

 •  Aha  

 • Nie będę kłamać. Bo to wie pan. Bo tak jechałam z furmanem 
odwoziliśmy chleb i tak jak pan mówi, oni wzięli, tam wjechali. 
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 •  A jak wzięli? 

 • Żołnierz wychodził, brał konia. 

 •  Ale w koszyki czy. 

 • Takie opali były. 

 •  Aha. Ale takie ogromne pieczywo gdzie, musi być praca dzień i noc. 

 • Wszystko ręcznie było robione. 

 •  Dzień i noc? 

 • Dzień i noc tak, tak. 

 •  A 

 • Niemcy byli w domu i zabrali chleb w obozie czy pani pamięta takie 
Niemcy? Czy Ukraińcy, ukraińskich strażników? 

 • Tych strażników to ja po nazwisku to ja nie pamiętam wie pan. A 
Niemców no to wiem jakiś Irman był. 

 • Aha. No właśnie.  

 • To go zabili 

 • Tak. Co pani słyszała o tym, jak oni zabili? W jaki sposób? Kto zabili 
go? 

 • Jak kto. Partyzantka go chyba zabiła. 

 • Tak? 

 • Tak. Kiedyś jak do Tomaszowa to tam gdzieś był napad i tego. 

 • A ale byli jakieś SS załogi SS tu w tym  domu kiedyś w piekarni? 

 • Tu nawet mieszkali w tym pokoju. 

 •  Tak? 

 • Pewnie. 

 • Z obozu? 

 • Nie, nie z obozu. To byli Niemcy, Niemcy o z komando czy jak oni się 
tam nazywali. 

 • Ale SS czy wojsko? 

 • SS tu nie było, nie. 

 • Wojsko, wermaht?  

 • tak, tak 

 •  Aha. Dużo było wermahtu w Bełżcu? 
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 • Było ich trochę było. Tam były domu kolejowe zabrane. Oni to zabrali. 
To to wszystko tam, tam i pralnia była i tam też Żydówki i prały i robili Żydzi. 

 • Czy pani widziała komendanta kiedyś? 

 • Oj widziałam go. 

 •  Poznała by go przez twarz? 

 • Może bym go i poznała. 

 •  Tak? 

 • Taki biały był. 

 • Ale słyszałem że on często chodził w Bełżcu w biały koń. 

 • Tak, on koniem jechał, on tak jak szła gęś to on ją ominął pięknie ale 
jak szedł człowiek to go nahają, wjechał na niego prosto. 

 • Kiedyś stodoły były spalone i ten czy, czy konie były spalone? 

 • A to tamtych .To ci czarni ponapijali się. 

 •  I co się stało później? 

 • Później dziesiątkowali tutaj wioskę. 

 •  Taki raban SS robili? 

 • Tak. 

 • Ale jak to było? Co oni robili? 

 • No bo oni powiedzieli że to partyzantka czy ktoś tam spalił, no i 
później zdziesiątkowali Żyłkę. Żyłka ta wieś się nazywa. 

 • Mh. Ile ludzi oni tam oni strzelali pani wie? Mniej więcej? 

 • Ile tam mogło? Z 10 chyba. To wszystko wygnali na taką łąkę i  

 • Zaraz przed okupacją, przed drugą wojną światową ile Żydów 
mieszkało tu w Bełżcu? 

 • Było ich tu trochę. 

 • Co znaczy trochę? 

 • Ale tak dokładnie. 

 • Kilka rodzin, kilkaset. Kilkanaście. 

 • Ja wiem że był, zaraz,  Dykier, Racimor co miał karczmę. Proszę pana. 
To ja ich raczej tak znam po tym. Moszko. 

 • A był jakiś żydowski budynek gminny czy tu w Bełżcu? 

 • A były. Bóżnica była. 
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 •  Tak? Gdzie? 

 • Bóżnica była za gospodą, wie pan, tam za rzeką była Bóżnica. 

 • W  czasie wojny czy po wojnie.  

 • Ludzie, tam się ludzie pobudowali w czasie wojny. 

 • Czy pani znała tę historię  Hermana. Mośko.  

 • Tak, jeden Mośko on tu właśnie on tu przebywał tu z tymi piekarzami. 

 • Tak? 

 • Tak, i on proszę pana, aj to taki Żyd był Polak więcej. I proszę pana, 
jego zabrali już ostatnio jak likwidowali ten obóz. 

 •  Ale on mieszkał tu w Bełżcu. 

 • Mieszka. Tak. Oni mieszkali tam kiedyś za przejazdem, przejazd 
kolejowy.  

 • On miał aryjską legitymację nie? 

 • Miał, to był Żyd. 

 • Ale ich Niemcy złapali go on miał aryjską legitymację? 

 • Skąd go zabrali, oni wiedzieli że Nie wiem, że to , to Żyd. 

 • A  to znaczy wyjechali stąd 

 • Ja nie wiem jak to tam było, ale w każdym razie on się tu chował, w 
piekarni, ale taki był tutaj, ktoś, ktoś nasłał tych Niemców, bo to fajny Żyd był taki 
wie pan 

 • Tak? Młody czy? 

 • No już nie był taki młody. A jego siostrę to moja ciocia. 

 • Stop 

 •  Pani powiedziała wcześniej że Niemcy tu byli, czy też byli te czarnuchy 
tu czy nie? 

 • Tak, tak oni przyjeżdżali tu po chleb. 

 • Tak? 

 • Tak, tak 

 • Do piekarni czy do domu? 

 • Do piek. Do domu nie. Bo to do kogo tu mieli przychodzić. 

 • A ja nie wiem. Cha, cha 

 • Oni chodzili po Bełżcu. Ale tutej to raczej nie. 
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 • Nigdy? 

 • Tu tak raczej tyle o przejechał to tam rozmawiali. Bo to co to 

 • No. Oni nigdy nie handluje coś? 

 • Ja nie widziałam żeby matka jakikolwiek handel z nimi prowadziła. 

 • Oni przyjechali tu tylko na chlebek? 

 • Po chleb przyjechali 

 • tylko tutaj 

 • tak nieraz czekali na chleb. 

 • Nigdy . Nie na wódkę? 

 • Nie, nie. Ja wiem u nas nie było takich. 

 • Ale pani poznała trochę przy twarze? 

 • No ja wiem czy już bym już ich poznała.  

 •  Czy pani pamięta jakiś nazwisk? 

 • No pamiętam jeden się Tramtwaj nazywał, później ten się nazywał tej 
Dolfi, taki Wołoszyn był się nazywał. Ja wiem. Nie wiem czy ja bym ich poznała. Wie 
pan to tyle lat. 

 • Ale pani pamięta tylko Irman? Czy 

 • Irman. 

 • Irman? Nic więcej? 

 • A tamten ten Dolf nie wiem, jego Dolf nazywali tego całego herszta.  

 • Mh 

 • Ten co tak ludzi bił. 

 • Ale czy pani widziała jak Żydów kopali ten wał na granicy? 

 • Proszę pana ja, ja wiem tylko że kopali bo mówili ci co tam mieszkali 
prawda, ale ja tam nie chodziłam nigdy. 

 • Ale pani nie poznała kogoś kto kopali ten wał? 

 • To 

 • Tam Polacy też? 

 • To Żydzi kopali. 

 • To Polacy też? 

 • Może i Polacy, ale tam przeważnie Żydami oni się posługiwali. 
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 • Czy Niemcy prowadzali Żydów przez ulicę? Przez szosę do obozu na 
piechotą? 

 • No 

 •  Pani widziała takie rzeczy? 

 • Ja nie.  

 • Nigdy? 

 • Nie. Wie pan tu. Tam raczej bliżej stacji to prędzej ktoś tam. 

 • Ano właśnie.  

 • A to tam też już dużo nie żyje. Musieli tego 

 • Kto był powiedzmy jakiś przewodniczący Żydów w Polsce w Bełżcu 
przed wojną? 

 • Tego nie wiem. Tego nie wiem. 

 • Ale oni mieli jakiś gminy budynek? 

 • Nie, oni tylko mieli tą Bóżnicę.  

 • Mh 

 • I taką łaźnię tam mieli, sobie zrobili. Takiego budynku nie było. Nie. 

 • Ale Żydzie mieszkali tu w Bełżcu do dzień drugiej wojny światowej 
wybuchu uciekli wcześniej? 

 • Oni uciekli ..... Oni do wojny byli. 

 • Wszyscy? 

 • Tak.  

 • Można tak? Pani mówiła że pracowało trzech Żydów przez całą wojnę? 

 • No przez ten okres jak Niemcy. 

 • I to byli ci sami Żydzi? Ciągle ci sami? 

 • Tak, ci sami. 

 • Młodzi? 

 • Nie tak, i młody był, był taki Jankiel młody był. 

 • Pani z nim rozmawiała? 

 • Pewnie. 

 • No. Co mówili? 

 • Oni się bali cokolwiek mówić. 

 • Oni byli wzięci z tego obozu? 
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 • Z obozu, oni ich tu przywozili proszę pana, i oni tu pracowali. Taki 
jeden to nawet spał na drzewie w komórce. Tak jak o w czasie bo to oni, oni 
właściwie to mieli tyle wypoczynku co tam się dwie, trzy godziny przespał i z 
powrotem do tego do pracy. 

 •  Ale oni spali u pani znaczy w tym domu.? 

 • Oni spali w komórce, tam gdzie który mógł. I w piekarni tam w kąciku. 
Jak piekarze mieli. Wsadził piec chleb do pieca i drzemie. 

 • A kto ich pilnował tutaj? 

 • A był żołnierz niemiecki 

 •  Cały czas ten sam? 

 • Cały 

 •  Nie zmienił się? 

 • Nie. Zmieniali się. Żołnierz stał na warcie. 

 •  A pani pamięta przed wojną jak tu była piekarnia jeszcze. 

 • To ojciec w 39 roku tą piekarnię wybudował, akurat przed samą wojną. 

 •  I był jeden piec do tych 

 • Jeden, jeden piec był. 

 • No pewnie to przed wojną to się niewiele piekło 

 • Tu był jeden piec mały proszę pana, a później zrobili wybili, bo tam na 
dole jest podpiwniczenie pod całym domem wie pan. I w 14 roku jak była wojna to 
gdzieś jakiś niemiecki dom stał, tu był skład jaj. Oni przechowywali jaja w wapnie 
wie pan. I proszę pana w 14 roku moi rodzice, po 14, po tamtej wojnie kupili te mury. 
I później wie pan wybili do drugiego tego, bo to takie tam są takie grube mury i tam 
postawili większy piec. 

 • A czy może pani tak powiedzieć i o ile więcej było tego chleba jak już tu 
byli Niemcy i Ukraińcy i Żydzi to w porównaniu z tym co było przed wojną to było 
dwa razy więcej 3 razy więcej? 

 • No więcej, na pewno było więcej, bo robili bez jeden szedł do pieca. 

 • Całą dobę tak? 

 • Robili tak , że to nie było przerw. 

 • I potem to oni to  ładowali na furmankę? 

 • Na furmankę tak. 

 • I do obozu? 

 • Tak. Tu był furman jeden był Krupa woził i jeszcze Pelak sąsiad tu z 
przeciwka i drugi tam. Oni cały czas. 
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 •  A ten pan jeszcze jest, jeszcze żyje ten furman? 

 • Ten pan niestety bo to Ukraińcy i oni wyjechali proszę pana. Bo to jak, 
jak zaczęli tutaj się bić te bandziory, Ukraińce Ukrainców bili, Ukraince Polaków no i 
później Ukraince wyjechali do Lwowa. Do Lwowa, tam za Lwów, tam w  Winnikach 
w tym. Ale zdaje się że oni też już nie żyją. 

 • Pani mówiła poprzednio Michałowi, że przyjeżdżały te pociągi tam na 
stację, pani kiedyś miała okazję zobaczyć te pociągi przyjeżdżające? 

 • Oj to zakryte były. 

 • No ja wiem, ale 

 • No i wdać było no jak jechał bo przecież tu był dworzec kolejowy  

 • No 

 • i z tego dworca się właśnie wsiadało jechało czy do Lwowa czy tam 
gdzieś proszę pana. To nieraz w międzyczasie, ale to już nikogo nie puszczali jak ten 
pociąg szedł. 

 • Ale można było zobaczyć te wagony? 

 • Można było zobaczyć, to towarowe wagony były, drutem kolczastym 
te okienka były pozakratowane. Ludzie prawda tego wołali wody ten. 

 • Ale też to widziała na własne oczy kiedyś? 

 • Widziałam, widziałam. 

 • A nie można było tam dojść do tego wagonu? 

 • Nie, nie.  

 • A czy było 

 • Tam było pełno zaraz Niemców z karabinami proszę pana i jak taki 
transport przychodził to oni już pilnowali, już tylko krzyki, wrzaski takie o, jechał tam 
za tą bramę. 

 • A czy z obozu było coś słychać? 

 • No słychać było. Słychać krzyki było słychać. Ogień nieraz było 
widać, dym, smród był niesamowity. Tak się rozciągał po, po tej wsi. 

 • A czy jest z tego okresu jakiś tak dzień albo coś wyjątkowego co pani 
pamięta po dzień dzisiejszy? Jakaś taka historyjka którą można by powiedzieć? 

 • Mh. Widzi pan he to jak człowiek. Później to będzie wszystko się 
najdzie tak na ten, a tak to ucieka po prostu. 

 • A czy były wypadki że ktoś uciekł tam z tych Żydów? Tego pani nie 
wie? 

 • Tego nie wiem. Kto tam uciekł gdzie tam Żydzi uciekli. 
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 • A czy pani wie coś o tym żydowskim dziecku schowanym w czasie 
wojny w Bełżcu? 

 • A to u mojej ciotki. Ciocia przechowała, 

 •  W .... 

 • Tak to właśnie tego Hermana siostra Salka i z dzieckiem. One je 
przechowywała. Jeszcze niedawno w gazecie było żeby pomnik postawić tutej jej tej 
mojej cioci. To była siostra mego ojca. 

 •  I ona mieszkała tam blisko tego obozu? 

 • Tak. Nie, nie, nie ona mieszkała tutej jak sklep ten jest wie pan mniej 
więcej. Między tymi sklepami. Tam już teraz nowy budynek stoi. 

 • No. no 

 • No tam mieszkała. 

 • I bała się przechowywać tych ludzi, był strach wielki wtedy? 

 • Był, był Ona się mordowała, i na cmentarzu i jeść nosiła. Aj różnie 
było. I pod taką, taką kanapą ją trzymała. Ta dziewczynka później chodzić nie mogła 
jak tego przyszło jak wyzwolenie.  I wyjechali później do Izraela. I do cioci pisała do 
cioci listy. 

 • A czy pani pamięta jeszcze tych trzech piekarzy, którzy tutaj pracowali, 
kiedy ich w końcu wzięli do tego obozu? Jak to było 

 • Proszę pana. Jak zaczęli likwidować już ten obóz wie pan to już zabrali 
ich. 

 •  Ale przyszedł ktoś, tylko jeden. 

 • Niemcy zabrali i już. 

 •  Była pani jak ich brali wtedy? 

 • Byłam w domu. 

 • Jak to było, co im powiedzieli? 

 • Nic nie mówili, zabrali i koniec. 

 • A ci Żydzi którzy 

 • My wiedzieliśmy mniej więcej że coś się tu wie pan. Ja dziecko byłam, 
no nie takie dziecko, miałam 15 czy ileś lat, ale słyszałam jak rodzice prawda tu ludzie 
rozmawiali że coś tu, coś tu nie tak będzie.  

 • A czy w ogóle oni płacili za ten chleb? 

 • Oni płacili, tak płacili miesięcznie płacili. Tam się jechało na tą 
komendę i oni tam rozliczenia były. Ale to już, to już ja nie. To już mama jechała. 
Matka.... 

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. 



 • I to było dużo pieniędzy tak na ówczesne czasy? 

 • Ja wiem, wystarczająco, no było. 

 • To co. Dziękujemy pani. 

 • Dziękuję. 

 • *********************** 
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