
INTERVIEW No. 29: JÓZEFA ANASIEWICZ 

 • Na początek to pro chciałbym prosić, żeby pani nam powiedziała do 
kamery jak się pani nazywa. 

 • Józefa Anasiewicz. 

 • I kiedy się pani urodziła. 

 • eee w 1914 roku 9 czerwca w Bełżycach ulica Bednarska 4. 

 • Niech pani opowie w paru słowach o swojej rodzinie coś. 

 • O swojej rodzinie? 

 • No. Czym się zajmowali. 

 • Czym. Mąż zajmował się szewstwem. Bardzo był biedny. Nie miał 
rodziców. Był u wujów, u stryjów u tak u krowy pasł, pomagał w gospodarce. Mąż 
był sierota od czterech lat, rozumie pan od czterech lat był sierota. Biedny był. Później 
poszedł do wojska o robił szewstwo u wuja, u stryja robił szewstwo, nauczył się robił 
szewstwo. No i poszedł do wojska, a jak przyszedł z wojska to się ożenił ze mną cha, 
cha ożenił się. 

 • A w który  roku? 

 • Biedneśmy byli bardzo. Mieszkaliśmy dwa miesiące po moim weselu 
dwa miesiące z z rodzicami, a później mnie odstawili, odstawili mnie do takiej 
komory, do komory takiej. Jedno okno było zgnite, słabe musieliśmy tą komorę 
poprawić dopierośmy mieszkali, bo była bardzo biedna. 

 • I to było tutaj na tym miejscu? 

 • Tu, tu, tu, tu. 

 • To w starym domu jeszcze 

 • Tak w starym domu, w starym domu to było tak. 

 • A w którym roku się pani wyszła za mąż? 

 • W 30, w 37, 1937 rok, w 37 przed wojną, przed wojną o no i się 
przyszedł mąż z wojska, dziecko było już synek był, no i takie biedne było bardzo 
biedne było życie. Mąż odrabiał dług po weselu, bo pożyczył pieniędzy na wódkę na 
wesele cha, cha, cha rozumie pan. No i tak odrabiał dług u, u tego u wuja o i tak, a ja 
byłam biedna rozumie pan, nie miał mi kto dać jeść, bo mnie dali aby dwa miesiące 
jeść u rodzice, bo była druga matka, druga matka była. To już taka macocha o. A 
ojciec już nie dbał o mnie wcale. Ja musiałam krowe paść do 23 lat krowe paść 
rozumie pan o i chwast przynosić, chwast krowie przynosić i krowę paść. I, i już 
wyszłam za mąż no to już biedna byłam no.  

 • I 
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 • Dopiero później przyszedł mąż z wojska, bo był na wojnie i na wojnie 
był to wojna była w 39 roku, przyszedł z wojny to już później już trochę żeśmy się ee 
mąż chodził z żydowskiemi krowami do Karczewa. 

 • Tak? 

 • Tak Żydzi ja tu mieszkałam z Żydami. Ja mace wałkowałam, mace 
wałkowałam. 

 • Przed wojną jeszcze? 

 • Przed wojną no przed wojną na żyd, na święta żydowskie na 
wielkanocne no to ja wiem na jakie. No mace wałkowałam. Biedneśmy byli. Jedno 
dziecko, później drugie dziecko było o. No i później przy mąż odrobił ten dług i robił 
szewstwo w domu u siebie, tak mizernie robił. I później że pobudowali spaliły nasz o 
spalił nasz ten milicjant ten stary dom co żeśmy poładowali trochę ja że podłogę 
zrobiła i okno nowe i ścianę, jeno się spaliło ten milicjant nas spalił. Znowuż bida 
była. Mieszkaliśmy w żydowskiej szkole my. Jak żeśmy się w tę noc spalili to żem 
leżała na tu na te na tem kierkucie o tu po sąsiedzku, bo tu był taki duży kierkut o. 
Budka była, woźnica była, woźnica, szkoła i były takie te no takie wiem w trawie były 
takie płyty takie 

 • Mch 

 • takie i budka była taka koło boźnicy nie duża o. I później jak już ten 
dom się spalił to po pro nie było tutaj już Żydów zdaje się, to żeśmy mieszkali w 
żydowskiej szkole może jakie osiem, dziewięć lat żeśmy mieszkali. Pobudowaliśmy 
tutaj obok taki mały, mały domek, małe mały jedno jeden domek miesz o. 
Mieszkaliśmy znowuż ten może z dziesięć lat. A później to żeśmy się już tutaj 
pobudowali.  

 • A tutaj 

 • Wzięliśmy pożyczkę 

 • a, a w czasie  

 • tak 

 • wojny to pani mieszkała tutaj z rodzicami to znaczy z ojcem i z drugą 
matką? 

 • W czasie wojny nie już nie osobno 

 • Osobno tak? 

 • Tak 

 • Ale po sąsiedzku? 

 • Tak w tym domu, w tym domu, ten dom. 

 • I tutaj pani pamięta jak wybuchła wojna i mąż poszedł na wojnę? 

 • Poszedł. 
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 • I co i długo go nie było? 

 • Ja byłam, ja miałam już chłopaczka takiego już z rok może miał o i 
poszedł na wojnę, ale nie był długo, nie był długo. Był dwa miesiące może był na 
wojnie i zaraz przyszedł. Bo ta wojna się tak prędko skończyła no ile nie wiem dwa 
miesiące czy prędko się skończyła ta wojna. No przyszły, przyszedł do domu. 

 • A jak Niemcy przyszli tutaj to pamięta pani? 

 • Proszę? 

 • Jak Niemcu przyszli. 

 • O pamiętam byli, byli tak przyjeżdżali. No i te Niemcy proszę pana by 
później zrobili tutaj lagier. Przyjechali Ukraińce pod dozorem niemieckim. Niemcy 
rządziły a, a Ukraince zrobili tutaj la ogrodzili tutaj te kawałek Żydów tutaj tych. 

 • A czym ogrodzili? 

 • Proszę? 

 • Czym ogrodzili? 

 • Drutem, drutem ogrodzili drutem o ogrodzili. 

 • I oni, oni chodzili jeszcze do Bożnicy ci Żydzi wtedy? 

 • Była Bożnica jeszcze. 

 • I to działało wszystko? 

 • Tak. 

 • Chodzili tu się modlili? 

 • Nie, nie chodzili jak ogrodzili to już nie, nie chodzili. 

 • To już było o, to już ta Bużnica nie była ogrodzona tam bardzo 

 • Nie, nie, nie tylko aby tutaj kawałek ogrodziły o 500, 500 ludzi no i 
dzieci były do tego, trochę dzieci było chłopaków i takich małych dzieci cztery, pięć 
lat. No i koleżanka Żydóweczka mówi Józia daj mojemu dziecku jeść bo było w takim 
tym lagrze było to dziecko jej koleżanki mojej sąsiadka Ży Żydóweczka. To ja się 
pomiędzy Żydami ur chowałam pomiędzy Żydami o. I zrobili se ten lagier i ten lagier 
był może dwa, trzy tygodnie. Przyjechali Ukraince drugi raz to już zaczęli strzelać no 
zaczęli strzelać. I dzieci na tamten cmentarz chłopaków takich 10, 12 lat 8 lat takie 
średnie zabrali na fur na furmankę zawieźli do na tamten cmentarz proszę pana. Jedno 
dziecko przyleciało z powrotem. Wie pan coś dzieci ci było pod spodem czy coś 
dziecko jedno przyleciało z powrotem. Oj zaczęli jeszcze te Żydóweczki tutaj Żydzi 
płakać, krzyczeć no i coraz proszę pana brali po dwoje, po troje pod mur, pod mur 
Bużnicy strzelali. 

 • Pod murem strzelali? 
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 • Tak bo strzelali w ten dół co ja mówię jeden płytki dół wykopali, za 
płytki był. 

 • A kto wykopał? 

 • Te Żydzi co ich strzelały to te same Żydzi co ich strzelali to tego 
wykopali taki duży dół, mały dół na razie był, a bo on później za jakieś dwa dni, trzy 
dni śmierdziało. I żeby wykopali drugi dół ale 

 • To jeszcze Żydzi wykopali 

 • tak 

 • czy już Żydów nie było? 

 • Koło tego zaraz wykopali większy, głęboki, duży wy dół i przerzucali. 

 • A Ukraińcy czy kto? Kto przerzucał? 

 • A już najęte były, najęte później już były, najęte. 

 • Ale cywile czy wojsko? 

 • Nie cywilna, cywilna, cywilna ludzie, cywilna. 

 • I co i z jednego dołu do drugiego 

 • tak, tak 

 • ich tak przerzucili 

 • tak, tak jeden był taki głębszy zasypali już później nie czuć, nie czuć 
było, nie śmierdziało nie tego no. 

 • A gdzie te doły były? 

 • Proszę? 

 • Gdzie te doły były? 

 • A za tą kultur, kultury nie było, kultury nie było, to był taki plac mówię 
że cmentarz, cmentarz był taki. I mówię budka była, Bużnica była, szkoła była o tu 
zaraz. Najsamwpierw była szkoła do, do drogi, później była Bożnica o za tą kulturą 
zaraz. Wszystko w oknie tu ścielali jak strzelali to myśmy się kładli na podłogę cha, 
cha, na podłogę żeśmy się kładli. 

 • Dlaczego? 

 • No a ja miałam małe dziecko kładłam się na podłogę z mężem o tak 
proszę pana... 

 • Ale patrzyła, ale patrzyła pani też czasem? 

 • Patrzyłam, patrzyłam cały czas patrzyłam. 

 • I jak to było oni ich strzelali 

 • Proszę pana 
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 • jak oni ich strzelali jak mówi pani, że po że po ile osób tak strzelali 
naraz? 

 • No, no po matka dwie córki miała, matka w środku córka i szóstka 
jeszcze dalej, zwykle bo to do, do Bożnicy się wykręcili pod górę i strzelali tyłem o. 

 • A, a z czego, a z czego strzelali? Z czego strzelali? 

 • Z karabinu cha, cha 

 • Z karabinu tak? 

 • Tak 

 • Nie z pistoletu? 

 • No 

 • I tak z karabinu 

 • No 

 • Ale z normalnych czy z maszynowych? 

 • A ja nie wiem cha, cha 

 • A tak pojedynczym strzałem czy taką serią? 

 • Pojedynczym, pojedynczym, pojedynczym, pojedynczym. 

 • I to kto Ukraińcy czy Niemcy strzelali? 

 • Uklraince, Ukraince. 

 • A czym się różnili Ukraińcy od Niemców? 

 • Proszę pana jak 

 • Jak to można poznać? 

 • Proszę pana jak tutaj był druty to tu koło mojego domu zrobili kawałek 
dola do la do lagru taki Żydy Ukraincom mówi dawaj dienek dawaj pieniądze. Dawali 
pieniądze puścił go, puścił go dziurę o drutem puścił go. To tamten drugi Ukrainiec go 
zastrzelił tego Żyda. 

 • Jeden brał pieniądze a drugi zastrzelił? 

 • Tak, tak, tak. 

 • Takie oszukańcze było 

 • No aby mu pieniędze dał temu jednemu, a później go wypuścił bo 
prosił żeby go wypuścić, że chce uciekać.  No ta jak uciekał to ten drugi go zastrzelił. 

 • A czym się Ukraińcy od Niemców różnili jakieś mundury mieli inne 
czy co? 
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 • Tak inne, inne proszę pana Niemcy miały zielone, a Ukraińców jakieś 
takie zwykłe jakieś takie miały, szare. Niemcy miały zielone. 

 • A Ukraińcy aha a mieli jakieś hełmy czy co czapki? 

 • Miały, miały kaszkiety okrągłe miały kaszkiety, okrągłe. 

 • I a jak jeszcze tutaj było ogrodzone 

 • No 

 • to do tego ogrodzenia się podchodziło czy jakieś oni prosili na przykład 
jedzenia albo wody, albo można było tam podejść coś 

 • Ja im mleko sprzedawałam jak byli tutaj Żydzi. Sprzedawałam im 
mleko, kartofle sprzedawałam jemu tak, ale przychodzili cywilne ludzie i na mnie 
grozili żeby nie sprzedawać. 

 • A dlaczego? 

 • Cha, cha bo były różne ludzie. Jeden taki, drugi taki nie wie pan tak. 

 • A pani sprzedawała 

 • A pan jemu u mnie jadł kluski z osłoniną Żydzie, Żydek młody, Młotek 
się nazywał. A tu mieszkał Szymek Sałek o tu dom stał, też taki jak i mój dom taki 
stary o. I tam wałkowałam te mace w tym domu. Cztery, pięć było kobiet też prze 
wałkowaliśmy. 

 • I to z tymi Żydówkami? 

 • I później my przynosiły te mace cha, cha, cha 

 • I to z tymi Żydówkami pani wałkowała? 

 • No 

 • W jednym, w jednej izbie z tymi Żydówkami? 

 • Tak. Były stół, stół o i wałkowałyśmy. I one i tu był taki piec i piekły 
na chrzanie nie na blachach tylko na chrzanie no widzi pan. 

 • Co ten, a ten Młotek co tu pani go karmiła to było już za wojny? 

 • To było po woj, po wojnie nie zaraz no to jak był ten lagier co to jest. 

 • I on wyszedł wychodził z tego lagru i sobie zjadł tak? 

 • Tak, tak 

 • I wrócił tam? 

 • Uciekały, uciekały, chowały się takie młode chłopaki Żydzi żenate 
takie młode. No ale przyleciał później jakoś to już to było przed po wojnie zdaje się 
czy przed wojną. Wojna jak była to przed wojną bo. 

 • No nie no to było wie pani jak 
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 • w trzydziestym 

 • jak tu, tu był ten lagier no to jak on to on z tego lagru wyszedł tak tutaj 
się najeść u pani? 

 • Tak, tak, tak, tak, tak. 

 • Ale wrócił do lagru czy poszedł sobie? 

 • Nie gdzieś poszedł ja wiem gdzie poszedł nie wiem gdzie poszedł 

 • A 

 • Chował się, chował się, uciekał. 

 • A te Żydówki co pani je znała tutaj, te sąsiadki to jak się nazywały pani 
pamięta? 

 • Się pamiętam. Łajka, Szymek Fałek, Szimek Fałek ojciec się nazywał 
Szymek Fałek. A to Łajka, Borucha ee Syrelka, Masi Masi Sura, Sura koleżanka była 
moja cha, cha, cha. 

 • I spotkała, widziała je ją pani jak tutaj już było zadrutowane wszystko? 

 • Nie one wcześniej wyjechały, wcześniej gdzieś pojechały. 

 • Ale gdzie? 

 • Eee a do, do Szwecji. 

 • Do Szwecji? 

 • Do Szwecji tak, tak. 

 • Ale, ale czy skąd pani wie, że do Szwecji? 

 • A wiem bo mówili, sąsiady mówiły, sąsiadki drugie mówili tak do 
Szwecji pojechały, wyjechały. Łajka mówi Żyd aj Żydka jakaś ty ładna, jakie ty masz 
ładne oczy cha, cha. Przychodziły do domu, do mieszkania, szyły krawcowe były 
proszę pana. 

 • A z tego, a jak tutaj było ogrodzone 

 • No 

 • To tam z w tym łagrze pamięta pani jakiś znajomych Żydów takich co 
to pani ich znała? 

 • No to były bełżyckie to wszystkich znałam Żydów, wszystkich. 

 • A dużo ich było? 

 • Żeśmy dużo no mówię, że tutaj prze zastrzelili 500 osób. No było tak, 
dużo było Żydów, dużo było. Dużo było. 

 • A to znała pani jeszcze jakiś? 

 • Oj wszystkie, wszystkich znałam. 
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 • A jakieś nazwiska pani pamięta ich? 

 • Oj Śmizdowie, Melech ee teraz Engiels Angiels czy Engiels. 

 • A to też oni byli rzemieślnikami czy kim czy handlowali? 

 • Nie han handlowali,handlowali. No ten Sudykot o Sudyk mój mąż 
prowadził krowy do Karczewa no i zarabiał bez was, bez wodę mąż był dwa dni go 
nie było. 

 • Ale po co prowadził do Karczewa, tam była rzeźnia czy co? 

 • One tam musi, musi han handlował musi 

 • A na rynek? 

 • Tak, tak, tak, tak. 

 • I to kto czyje to krowy były? 

 • Żydowskie. 

 • A u kogo nie pamięta pani? 

 • Proszę? 

 • A czyje, kto to miał? 

 • Cudyk. 

 • Nazywał się Cudyk? 

 • Tak Cudyk się nazywał 

 • I to za tych 

 • Mieszkał na tamtej ulicy drugiej mieszkał. 

 • I dużo tych krów miał? 

 • Nie on kupywał i handlował i sprzedawał. 

 • Aha. 

 • On nie miał swoich tylko on kupywał i, i tego. A mąż mój pasł krowy 
też u wujów, u stryjów tak pasło. Był, też miał macochę bo jak był taki mały. 

 • A z tym Cudykiem co się stało w czasie wojny wie pani? 

 • Nie wiem, nie wiem, nie, nie wiem, nie wiem czy go zaw zabrały. Oni 
wywozili dużo było obcych ludzi przywozili tutaj do Bełżec, przywozili, dużo ludzi 
było Żydówe Żydówek takie starsze Żydówki były. Przywozili i później za jakie dwa, 
trzy dni wywozili ich do Niedźwicy, do Niedźwicy na stacje, do pociągu, do pociągu 
wywozili o. Podobnież tam zamykali ten pociąg i zsypali ten jakimś takim struli no. 

 • A jak tutaj strzelali pod Bużnicą 

 • No 
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 • to strzelali osobno kobiety, osobno mężczyzn? 

 • Nie 

 • Czy 

 • Jednakowo, jednakowo razem kobiety i mężczyźni, bo tak po, po 
dwoje po troje sprowadzili po dwoje. Zastrzelili, później znowu podchodzili znowu 
zastrzelili. 

 • Ale naj, ale jak zastrzelili to naj to później brali tych zastrzelonych i 
rzucali? Czy, czy jak ci zastrzeleni leżeli pod tą ścianą 

 • Jak co to znaczy? 

 • No bo jak 

 • Zastrzelili i do dołów i do dołów, zastrzelili i do dołów. Później 
następne podchodzili pod mur znowu zastrzelili i znowu do dołu. 

 • A kto do tego dołu ich nosił? 

 • Byli takie same swoje Żydzi, swoje same Żydzi. Nie było obcych no 
swoje same Żydzi. Te same co ich zastrzelili. 

 • I oni tak patrzyli na to strzelanie i wiedzieli, że za chwilę ich zastrzelą 
albo później 

 • Uciekali panie, uciekali kto na mój, na, na mój dom uciekali. Poleciały 
do mojej komórki. Tam taki kobieta taka młoda tam zastrzeliły ją w obo w mojej 
oborze. 

 • W tej oborze tak? 

 • Tak. 

 • Co tu się dzieje mamusiu? 

 • A o widzi 

 • A dzień dobry. 
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