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Wywiad zostal przeprowadzony z Panem Eeugeniuszem Jacuchem, który się urodzil 27 Marca, 
1926 roku, w Belzcu. Na poczatku opowiada on o swojej rodzinie, oraz ojcu, który w czasie 
wojny dzierzawil bufet kolejowy. Dalej opowiada o wydarzeniach i ludziach, których widzial w 
czasie wojny, przebywajc u ojca w bufecie. 
 
 

Box 1, Tape 1 
 
 
[01:] 00:57:08 – [01:] 04:14:19 
00:00 – 04:14 
 
Pan Eugeniusz Jacuch, urodzil się 27 Marca, 1926 roku w Belzcu, i tutaj mieszka do dzisiejszego 
dnia. Opowiada o swojej rodzinie. Ojciec – dzierzawil bufet kolejowy w Belzcu, a matka 
zajmowala się gospodarstwem domowym. Pan Jacuch nie pamieta dokladnie kiedy ojciec 
rozpoczal dzierzawe bufetu, wie jednak ze mialo to miejsce podczas okupacji. Był to ladny, 
murowany, pietrowy budynek. Znajdowalo się tam dosc obszerne pomieszczenie, była tam 
również kuchnia, kasa biletowa oraz poczekalnia. W bufecie można było zjesc kilbase, bulki, 
chleb, ciastka, a także sprzedawano piwo, czy lemoniade. Pan Jacuch miał wtedy 14 lat wiec 
wiele nie pomagal ojcu w bufecie, natomiast jego mama sprzatala tam w rannych godzinach. 
 
[01:] 04:14:20 – [01:] 13:50:17 
04:15 – 13:50 
 
Wspomina utworzenie obozu w Belzcu. Jednak jak twierdzi, sam nie widzial budowy obozu, a 
nie wie zbyt wiele na ten temat, gdyz zbytnie zainteresowanie tym tematem grozilo ostrymi 
konsekwencjami, a nawet smiercia. Mowi w tym miejscu o ludziach, którzy przychodzili do 
bufetu. Byli to podrozni, wojskowi, a rowniez ludzie, ktorzy pracowali przy budowie barkow. 
Byli to zwykli ludzie, rzemieslnicy. Pan Jacuch nie wie, skad pochodzili i jakiej byli 
narodowosci. Pan Jacuch niejdenokrotnie widzial transporty Zydow przyjezdzajace do obozu. 
Były to wagony towarowe, okratowane drutem kolczastym. Pamieta tylko glowy, które 
wystawaly zza krat. Ludzie ci byli bardzo stloczeni w wagonach, wiec bardzo często prosili o 
wode, byli spragnieni. Nikomu jednak nie wolno było się do nich zblizac, grozilo to smiercia. 
Transport Zydow był obstawiony z kazdej strony zolnierzami, wiec nawet nie było mozliwosci 
do nich podejsc. Zazwyczaj pociag stal na stacji około 20 minut, czasami 30. Pan Jacuch nie wie 
dokladnie ile transportow na dobe przyjezdzalo do Belzca, ale jak twierdzi, na pewno było ich 
kilka. Zolnierzy niemieccy obsugujacy transport zydowski, czesto przychodzili do bufetu na 
piwo. Przychodzili tam również „czarni”, ktorzy zajmowali się obsuga barakow. Pan Jacuch nie 
zna zadnych nazwisk. Pamieta tylko jak ci „czarni” chodzili się kapac do tzw. „pomki” i 
spiewali. „Pomka”, to był rodzaj lazni. Chodzili tam dosyc często, może raz w tygoniu. Bylo ich 
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okolo dziesieciu lub dwunastu. Nosili oni czarne mundury, nie byli uzbrojeni. Przychodzili do 
bufetu na piwo. Nie można im jednak było pic wodki. Ojciec Pana Jacucha bardzo tego zakazu 
przestrzegal. Jednak wodke, czy bimber można było kupic we wsi, w sklepie zydowskim. Wtedy 
w czasie wojny nadal prowadzil ten sklep Zyd. Pan Jacuch pamieta, ze nawet jego ojciec raz tam 
wyslal po alkohol. Niestety Pan Jacuch nie pamieta nazwiska tego Zyda. Natomiast sklep 
znajdowal się w miejscu, gdzie obenie jest dom jego ciotki. Pan Jacuch nie wie co się stalo 
pozniej z tym Zydem. Podobno zostal zabrany do obozu wraz z innymi Zydami.  
 
[01:] 13:50:18 – [01:] 18:53:01 
13:51 – 18:53 
 
Pan Jacuch twierdzi, „czarni”, którzy przychodzili do bufetu, nigdy nie opowiadali o tym, co się 
dzieje w obozie. Jednak wszyscy znali prawde. Jak mowi, miejscowa ludnosc zajmowala się 
piciem alkoholu, żeby zapomniec i nie myslec o tym, co się tam dzieje. Niemcy byli przekonani, 
ze ludzie interesuja się piciem wodki, a nie tym, co się dzieje w obozie. To im wystarczalo. 
Krazyly, bowiem wtedy sluchy, ze miejscowa ludnosc miala zostac wysiedlona. Jednak ogolnie 
uznano miejscowych ludzi za pijakow i dano im spokoj. Ogolnie wodke latwo można było kupic 
we wsi, lub tez w sasiednich wsiach. Pan Jacuch osobiscie nigdy nie widzial obozu w czasie 
wojny. Dopiero po wyzwoleniu widzial to miejsce, zasadzono tam sadzonki dla zamaskowania. 
Jak twierdzi, jego ojciec tez raczej obozu nigdy nie widzial, gdyz zbytnie zainteresowanie ta 
sprawa grozilo smiercia.Pan Jacuch twierdzi, ze slyszal o probach ucieczki wiezniow z obozu. 
Ludzie również probowali uciekac z pociagu na stacji, jednak konczylo się to rozstrzelaniem. On 
osobiscie nigdy tego nie doswiadczyl, ale slyszal o tym od wujka, który był kolejarzem.  
 
[01:] 18:53:02 – [01:] 31:22:15 
18:54 – 31:23 
 
Pan Jacuch opowiada tutaj o wydarzeniu, ktore szczegolnie utkwilo mu w pamieci, a 
mianowicie, palenie zwlok. Było to przerazajace przezycie, palono zwloki ludzkie dzien i noc. 
Pan Jacuch nazywa to pieklem na ziemi. Widac było ogromny plomien i jasna lune na niebie, 
która unosila się z nad obozu. Pamieta straszliwy odor, który nawet był odczuwalny w 
kolejowym bufecie. Jak twierdzi, ludzie wtedy pili wodke dla zdrowia, aby nie nabawic się 
zadnych chorob. Z opowiadan Pan Jacuch wie, ze na szynanach kolejowych były zbudowane 
drewniane rusztowania, na których kladziono zwloki i palono je. Poczatkowo zasypywano je 
wapnem, ale pozniej zaczeto palic. Palenie zwlok trwalo około miesiaca, a może nawet dluzej.  
Pan Jacuch nie pamieta nazwiska zawiadowcy PKP z czasu wojny. Wie jednak, ze był to 
Niemiec, około 40 lat, dosyc dobrze zbudowany. Jak twierdzi, ludzie się bardzo pozytywnie na 
jego temat wyrazali. Podobno zostal on nawet zwolniony z zarzutow. Jego zastepca był Polak, 
jednak Pan Jacuch nie pamieta jego nazwiska. Ogolnie zaloga stacji PKP skaldala się z 
kilkunastu osob. Zawiadowca – Niemiec, zastapca – Polak, oraz pozostali pracownicy obslugi, 
również Polacy. Na terenie obozu istnial specjalny oddzial obslugi, skaldajacy się z Ukraincow. 
Oni to bezposrednio zajmowali się obsluga transportu w obozie. Było ich w sumie około 12. Pan 
Jacuch widzial ich często jak chodzili się kapac do lazni. Jak twierdzi, Polacy nie mieli wstepu 
do obozu. Wspomina dzien 4 lipca, 1944, kiedy to cala stacja wybuchnela, Pan Jacuch pamieta, 
ze uciekal w tym dniu do lasu. Pan Jacuch mowi, ze przebywajac na stacji, slyszal czesto krzyki 
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dochodzace z obozu. Jedank trwalo to tylko 20, może 30 minut, a potem nastawala cisza. Jak 
mowi Pan Jacuch bardzo ciezko zylo się i mieszkalo w Belzcu po wojnie. 
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