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 • Zaczniemy może od tego, żeby ksiądz po prostu powiedział do 
mikrofonu jak się nazywa i kiedy się urodził i gdzie, dobrze? 

 • A gdzie byłem tak? 

 • Nie, nie gdzie się ksiądz urodził. A pierwsze jak się ksiądz nazywa. 

 • Proszę pana, ja już nie słyszę aż taka niepogoda jeszcze mnie 
pogorszyła tera ostatnio  

 • mh 

 • słuch 

 • To a czy ksiądz może powiedzieć swoje imię i nazwisko? 

 • No teraz powiedzieć? 

 • Tak 

 • Iii i co więcej? 

 • Na razie to tylko to wszystko imię i nazwisko 

 • tak  

 • tak 

 • Jestem księdzem katolickim, nazywam Władysław Baczmaga, Bacz 
maga 

 • A kiedy się ksiądz urodził, jeżeli można 

 • Urodziłem się w 1908 roku 5 kwietnia. 

 • Yy w Bełżcu tak? 

 • W Bełżcu tutaj  

 • tak  

 • i tutaj aha krótki taki życiorys dobrze. I tutaj chodziłem do szkoły 
powszechnej, którą tu mamy 

 • tutaj z tyłu tak 

 • tak, to jest ta szkoła, tutaj w tej szkole się uczyłem. A mój proboszcz 
tutejszy to uczył w tej szkole później, a ja już stąd się, stąd wyjechałem z Bełżca. 
Najpierw chodziłem siedem lat torem trzy kilometry od tamtego domu rodzinnego do 
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pociągu, do Rawy Ruskiej do gimnazjum. I w tym w Rawie Ruskiej koń skończyłem 
gimnazjum i potem od razu, ponieważ byłem dobrym sportowcem podobno cha cha, 
wzięli mnie do wojska. I służyłem w wojsku w Biedrusku za Poznaniem szkolę 
podchorążych skończyłem. No potem w wojsku wróciłem oczywiście do domu i tutaj 
byłem krótko też bardzo w domu bo pojechałem na pierwszą posadę, bo mnie 
wyświęcili we Lwowie 

 • Po wojsku już tak? 

 • Tak, tak, tak. To już to zupełnie tuż przed wojną 

 • tak oczywiście 

 • tuż przed wojną 

 • mh 

 • wy prawda to było Kamionka do Kamionki później mnie przydzielili 
Strumiłowej na pomoc taką kapłańską, Kamionka Strumiłowa. I tam osiem lat byłem 

 • Do którego roku był ksiądz w tej Kamionce? 

 • tak 

 • do którego roku? 

 • więc to był taki rok już zaraz, teraz się ciężko już myśli 

 • ale w czasie wojny tam był ksiądz w tej Kamionce tak? 

 • Proszę? 

 • W czasie wojny 

 • W czasie wojny. To było tak w czasie wojny 39, wyświęcili mnie w 
trzy 36 roku i później od razu do, do Kołomyi najpierw 

 • mh 

 •  w Kołomyi byłem jakiś rok czy dwa. Wróciłem i przydzieli mnie do 
Kamionki z którego wyś aha dopiero wyświęcili mnie bo miałem przeszkody jakieś 
cha, cha, biskup się pomylił i wyrzucił, i później mnie musiał przyjąć i przepraszać. 

 • Aha, a proszę księdza 

 • w Kamionce 

 • a tutaj 

 • a tutaj 

 • ksiądz przyjeżdżał do Bełżca  

 • przyjeżdżałem często 

 • w okresie wojny 

 • często? 
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 • często 

 • dlaczego? 

 • tak 

 • tu ksiądz miał rodzinę jakąś 

 • to była jakoś tak wojna, 36 rok mnie wyświęcili dopiero pierwsze 
święcenia. W 37 7 marca dali mnie święcenia prawdziwe i do Kołomyi na pomoc 

 • tak 

 • tam w Kołomyi kawałek drogi. Tam byłem w Kołomyi krótko  i 

 • Ale proszę powiedzieć nam, ale ksiądz przyjeżdżał do Bełżca? 

 • A do Bełżca często przyjeżdżałem 

 • często 

 • tak bo tu rodzinę miałem 

 • rodzina była tutaj księdza 

 • i bracia, i matka, ojciec, a ściągnęli mnie to teraz, ściągnęło mnie to, że 
ja przez okno widzę ich groby, tu prawie 

 • Tu są? A proszę księdza mam takie pytanie, czy ksiądz pamięta ten 
obóz żydowski w Bełżcu który był? 

 • Taak, tak tu przyjeżdżałem do swego brata Onufrego Styczkiewicza, 
którego syn jest w tej chwili Józef sparaliżowany na jeden bok i ten człowiek był 
jedyny zdaje się tylko w obozie wewnątrz. Bo on miał dobre konie, mój brat, brat ale 
po pierwszym mężu mojej matki i 

 • aha 

 • on się pisze Styczkiewicz, a ja już trzeci mąż mój ojciec jest no tej 
matki samej.  

 • tak 

 • No i mój właśnie ten Józef jest jeszcze żyje. Paraliż ma z jednej strony. 
Byłem u niego już kilka razy. I on jedyny bo miał konie najlepsze we wsi zdaje się z 
najbogarą, z bogaczą się ożenił, z bogatą żoną 

 • I tam jeździł do tego obozu tak? 

 • Iii ta żona już zmarła, to tylko syn jest 

 • tak 

 • starszy syn, a drugi młodszy jest tam gdzieś za koło toru wiesz to tam 

 • I ten brat księdza jeździł do tego obozu żydowskiego? 

 • Proszę? 
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 • Ten ksi brat księdza jeździł tam do obozu? 

 • Nie syn jego, syn 

 • syn jego  

 • który jeszcze żyje  

 • tak 

 • i jest sparaliżowany 

 • Tak. I co on opowiadał coś? 

 • Brat nie brat już był starszy 

 • mh 

 • już nie jeździł prawda, bo pierwszego męża syn, a ja z trzeciego męża 
mojej matki. 

 • Aha rozumiem. I on coś księdzu opowiadał co tam się dzieje w tym 
obozie? 

 • Ja odwiedzałem ich często, to przyjeżdżałem czy do rodziców jeszcze 
jak żyli, o umarli też wcześniej, ale do tego brata najwięcej chodziłem. Nawet kiedyś 
przychodzę tam do niego i z obozu właśnie przyjechało kilku dwóch czy trzech 
mężczyzn, po owies czy tam po coś dla koni, ja nie wiem ja tam dobrze się nie 
orientuję, w każdym razie przyjechali, ja patrzę siedzą na ławeczce, tam tego 
Brzyńskiego tam wie pan. I jest ten jego synek i tak dalej, i ci przyjechali z obozu. I ja 
tak sia siadłem koło nich no i się do dowiaduję, że oni z obozu przyjechali 

 • Żydzi? 

 • Znaczy.. no ja ich nie bardzo nie pytałem czy ich prawda czyja 

 • stop, stop 

 • aha tak proszę panów 

 • tak 

 • ale nie tak sobie myślę tutej lasy te wszystko dookoła Zamość i tak 
mówię, mówię im bo myślałem że kto to może z obozu, ale może wolności szukają 
cha, cha czy ja wiem, i mówię proszę panów, panów przed panami widzi pan tu 
stodoła, rzeczka płynie, łąka, las i tak dalej, więcej takiego nic nie mówię. No więc jak 
tylko objaśniam im sobie myślałem, że to w więzieniu albo co ja się nie orientowałem, 
bo ja przyjeżdżałem tutaj byłem dwa dni i znowu wracałem i tak w kółko 

 • I co? 

 • No taki był wypadek, że widziałem tych z obozu bo i później mego 
brata syn, ten który jest jeszcze ale sparaliżowany do połowy, Józef Styczkiewicz się 
pisze 

 • tak 

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 wszystko tak co z nimi rozmawiałem i oni sobie pojechali do 
obozu, ale nie wiedziałem kto oni są. Tak wyglądało sobie myślę, że może czekają na 
wolność cha, cha, ale nic nie mówiłem tylko objaśniłem widzicie panowie tutaj las, 
zamojski las ciągnie się tam gdzieś do Lublina także i to wszystko. Tak, tak z nimi 
wtedy jak rozmawiałem.  

 • Tak. 

 • A on, ten mój, który jeszcze jest żyje Józek syn mego brata był jeden 
jedyny zdaje się wewnątrz obozu. Bo  coś przywozili zboże czy coś dla koni, nie 
wiem co oni tam wozili, a brat miał najlepsze konie tu we wsi, bo był by najbogatszy 
ale ożenił się z bogatą, wziął za bogatą czy taką żonę, no i miał tutaj ten dom. Ale jego 
dom rodzinny tam gdzie ja to jest zawalone, teraz nikoguś kogo tam nie ma 

 • Ale czy ksiądz się zapytał kto to był 

 • tak 

 • tego Józka 

 • A to, to który tędy niesie to jest 19 metrów od mego okna gdzie ja 
spałem. 

 • Tak ja wiem 

 • I pewnego dnia jest siedzę w mieszkaniu, akurat byłem wtedy w 
Bełżcu, może nawet na dłużej, i naraz jakiś pociąg jedzie naraz hałas, strzelanina, ja 
się położyłem na, na podłogę jakoś za jak minełem mój dom rodzinny, minęło tylko 
dwa domy czy jeden, i stamtąd się zaczęła strzelanina wielka, i co to się działo. 
Później się dowiedziałem, że jak naparli na ścianę do wagonu, ściana czy drzwi 
wypadły, i wypadło dużo tam jadących do obozu. Bo to był pociąg, który miał zawsze 
jak, jak mniej więcej się dowiedziałem od tam od naszych to sto wagonów miał 

 • tak 

 • wewnątrz sto osób w każdym wagonie. No jak ta ściana wypadła oni 
się rozsypali w je w jednym wagonie, ale nie pociąg się nie zatrzymał bo co czwarty, 
trzeci chyba albo czwarty wagon budka i MPI niemiecki prawia maszynowy karabin. 
Bo ja byłem w wojsku też  

 • tak 

 • w Biedrusku. 

 • A czy ksiądz widział jak się ten, jak się ten rozsypał? 

 • Nie, wagonu nie widziałem bo pociąg nie stanął tak , pociąg jechał 
dalej, dalej chociaż się wysypali za moment już pełno motocykli Niemcy przyjechali. 
Ale tu Niemców dużo nie było. Ja do dzisiaj nie wiem kto był tak zwany Czarny. 
Jakaś taka służba była czarno ubrani i chodzili po wsi, ich było około 30 i zasadniczo 
oni załatwiali bezpośrednio wszystkie sprawy. A Niemców było jak o Himmler był 
nawet tu w Bełżcu, ale ja go nie widziałem, tylko przywiózł trzech, czterech Niemców 
zdaje się, albo trzech i oni się później za stołowali tam u pani Julii  Pępiak i ja ich 
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widziałem, widywałem często bo jak przyjeżdżałem ze szkoły z Rawy Ruskiej to 
wstępowałem, ciocia mnie zawsze coś dała i do jedzenia 

 • mch, mch 

 •  to była moja jakaś dalsza krewna, a Niemcy tam mieszkali, nie, nie 
mieszkali tylko stołowali się, a nie wiem czy mieszkali, nie oni mieli przy dworcu 
jakiś dom, przy dworcu blisko tam obozu. I tam prawda stację przerobili w ten sposób, 
że ta linia która leci z Bełżca, z Lublina aż nie Warszawa Lublin itd.  Przez Bełżec aż 
do Lwowa. To była linia główna dla Niemców prawda, którą oni, oni używali bardzo 
często. No i ten pociąg przyszedł też tym torem od Lublina tu i na stację, ja już tam ja 
tylko najwyżej z tym właśnie synem brata mego wychodziłem na pole tam taki 
pagórek i z daleka widziałem co Niemcy robili. Co jakiś czas przyjeżdżałem tu a tu się 
zmieniało tam. Oni wysypali wał, ja wiem no dwa metry może nie było, dookoła wał 
był. A na tym wale pościnali drzewa tam las jest prawda i powsadzali na wierzch, że 
nie widać było wewnątrz nic, chyba z samolotu. Mh. Tylko ja wychodziłem na pole o 
na tamto, tam to stąd nawet widać tego brata mego i jego syn, który żyje jeszcze 
sparaliżowany na jeden bok Józef Styczkiewicz to był pierwszy mąż mojej mamy. 
Drugi mąż był Wygutrowski jedno dziecko zostało, a ja jestem z trzeciego męża 
Macieja Baczmagi, dopiero mama miała wzięcie jakieś kiedy wyszła za mąż cha, cha. 

 • A proszę powiedzieć 

 • Trzeci raz. I ja byłem mój brat zmarł wcześniej 

 • Tak 

 • No sześć lat, a ja zostałem. 

 • I ten ksiądz był z tym Józkiem 

 • Iii  

 • na tym wzgórzu 

 • proszę 

 • ksiądz był z tym z tym Józkiem na wzgórzu koło tego obozu 

 • koło no tak 

 • tak 

 • No ja tam z pola widziałem, ale oni zrobili ten wał i nie widać było, 
tylko od wajcha tzw. i boczna linia.  

 • Tak 

 • Od tej linii na Lwów od oddzielili jak pociąg przyjeżdżał czy od 
Lublina czy od Lwowa. To wtedy zaciągali na dworzec, odrywali jakieś sześć 
wagonów, pięć, sześć coś takiego i wciągali do środka do obozu zamykali bramę. I ten 
Józek, który żyje jeszcze jeden raz tylko coś tam im zawiózł zboże czy nie wiem dla 
koni nie wiem co. W każdym razie potrzebowali koni mego brata bo on miał najlepsze 
we wsi konie, bo to był najbogatszy zdaje się, się z bogatą ożenił 
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 • tak 

 • z Brzyską 

 • I on tam wszedł do tego obozu ten Józek z końmi 

 • tak i oni zrobili już od odgałęzienie wajcha prawda, przekładnia tzw. i 
jak pociąg zjeżdżał odrywali trzy, cztery wagony także tego nie wiem, w każdym razie 
nie całego pociągu tam by się nie zmieścił bo pociąg miał około sto wagonów, w 
każdym wagonie sto osób, tak mniej więcej........... 

 • A ksiądz widział kiedyś jak te trzy wagony wtaczali do obozu? 

 • No ja na stacji tam się zbliżać cię niebezpiecznie było. 

 • Ale co można było widzieć z tego, z tej górki? 

 • To, to no tak można było widzieć pociąg stał no oderwali tam kilka 
wagonów czy dwa, czy trzy, czy cztery. To zależy tam no i potrzebne taka brama była, 
tylko tej bramy też blisko nie widziałem, tam któryś z Bełżca nie wiem podszedł 
kiedyś i zabili go od razu Niemcy. Z Polaków z naszych tutaj ludzi, tutaj z Bełżca, oni 
tutaj wiedzą tutejsi ludzie jak on się nazywał wszystko 

 • tak, tak 

 • a ja nie miał czasu dlaczego, bo ja jeździłem rano wstawałem przed 
czwartą mama budziła, zjadł kaszy i piechotą trzy kilometry i do Rawy Ruskiej do 
gimnazjum 

 • tak 

 • i tak siedem lat dzień w dzień. 

 • Ale proszę nam jeszcze powiedzieć ksiądz mówił poprzednio, że był 
tam u tego swojego tego Józka i przyszło tam kilka, kilka osób z obozu prawda 

 • aha tak 

 • a co oni chcieli w ogóle? 

 • Na takiej ławce 

 • siedzieli 

 • siedzieli dwa czy trzy, trzech mężczyzn 

 • A to byli Żydzi? 

 • Proszę? 

 • Żydzi? 

 • A ja nie wiem. 

 • Mh 

 • Trudno nie mogłem pytać nic.  
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 • Po cywilu byli ubrani.  

 • Ale, ale oni przyjechali sami. 

 • Tak. Co robili? Co chcieli w ogóle? 

 • Ja tak proszę? 

 • Co oni chcieli? 

 • Co oni po owies czy po coś przyjechali do brata mego bo on miał 
bogaty był i miał zboża dużo 

 • mh 

 • to oni po to przyjechali i tam czy coś do jedzenia nie wiem, mh, i ten 
jego syn nie wtedy tylko później znowu coś też zawiózł i był wewnątrz jedyny 

 • tak 

 • on żyje  

 • tak 

 • to możemy nawet go odwiedzić to niedaleko stąd. 

 • A czy on kiedyś coś opowiadał panu? 

 • Proszę? 

 • Czy on kiedyś coś księdzu opowiadał ten Józek co widział w obozie? 

 • Znaczy opowiadał znaczy kto? 

 • Józek księdzu co tam w tym obozie było? 

 • Ja pytałem go 

 • tak? 

 • Już kilka razy nawet teraz jak przyjechałem 

 • i 

 • a on mówi mnie nie wolno głowy obrócić nawet na wewnątrz, tylko 
tyle widział co zszedł z fury i tam gdzieś musiał patrzeć, a oni to odbierali jakieś tam 
zboże dla koni czy coś nie wiem, albo coś z jedzenia bo tam były baraki jakieś 
wewnątrz, ja to dopiero teraz oglądam po nich już wszystko, a ja codziennie musiałem 
wstawać rano  

 • tak 

 • o 3, między 3 a 4 i do gimnazjum je jechałem 

 • A czy tamto też było 

 • a to było już później prawda 
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 • Oczywiście, a proszę księdza, a czy ksiądz wiedział co tam się z tymi 
Żydami w tym obozie dzieje? 

 • Czy ja wiedziałem? 

 • Tak 

 • No wiedziałem, wszyscy wiedzieli tutaj. 

 • Ale co, co? 

 • No wie, wie wiedzieli, że jest obóz a Niemcy się stołowali u tej 
Pętakowej, trzech tylko było. I zdaje się jak zakładali ten obóz to Himmler był tutaj. 

 • Mh. 

 • No ja tylko słyszałem 

 • Czy ksiądz 

 • I te ci Niemcy przychodzili na posiłek do tej mojej krewnej bo ja tam 
wstępowałem jak przyszłem z Rawy głodny to do niej zaraz, to ona tam jakiś posiłek 
dawała i to Pętakowa tak zwana, ona już nie żyje i jej syn był i ojciec jeszcze to 
pomarli wcześnie, ona dłużej żyła, a, a syn później też umarł i w noc się do mnie  

 • tak 

 • jako kapłan 

 • a proszę, proszę jeszcze nam powiedzieć, ksiądz mówi, że ksiądz 
wiedział, że jest obóz i tam są Żydzi i też ksiądz wiedział, że ich mordują. 

 • No wiedziałem oczywiście to, to cała wieś wiedziała. 

 • Ale jak ich mordują np. strzelają do nich czy co? 

 • A tego to jak tak blisko nie, oni mnie nie, a tam zdaje się, że zmieniało 
się ja bo ja jeździłem do Rawy i nie było po całych dniach, na noc przyjechałem, rano 
zjadłem i z powrotem do gimnazjum. I tak wieczorem przyjeżdżałem do domu, już się 
spać chciało nawet miałem kłopoty wielkie z nauką i z zadaniami, tam byli bardzo 
wymagający profesorowie w Rawie 

 • mh 

 • a kiedy ja miałem to zadanie napisać, ra raniutko wy wychodziłem 
jeszcze ciemno, a wracałem wieczorem, i prawda więc nie wiele tam widziałem i od 
ludzi najwyżej tak wiedział. Wiem że tacy „czarni” tak zwani 30 czarnych, czarno 
ubrani, i oni chodzili szosą to tak mnie opowiadali ludzie, zresztą ja ich też widziałem. 
Chodzili przez wieś, wracali, no śpiewali oczywiście, i ja do dzisiaj nie wiem kto to 
byli ci, ci czarni. 

 • Oni byli z Polski? 

 • Tak, chyba tak bo po polsku bo, bo mówili 

 • Po polsku, śpiewali 
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 • Tak Mówili no to może Ukraińcy 

 • Ukraińcy 

 • No nie wiadomo w każdym razie no gdzieś z tych stron, bo tak bo się 
orientowali dobrze. A Niemców było tylko najpierw czterech zdaje się, a później 
trzech, a Himmler był tylko przy założeniu 

 • Mh 

 • I odleciał, toż 41 ja wiem 

 • 41 tak, a on tutaj był przy założeniu tego obozu, ale księdza ksiądz też 
był wtedy w Bełżcu? 

 • Ja muszę się przybliżyć 

 • W porządku. Jak, jak ten Himmler był przy przy założeniu to ksiądz 
był tutaj? 

 • No nie, nie 

 • Nie 

 • tego akurat nie byłem tylko mnie opowiedzieli, że był Himmler tu 
nawet 

 • Mh 

 • przy założeniu, tylko później widziałem tych trzech Niemców prawda u 
tej pani co się stołowali oni a mieli mieszkanie tam blisko obozu, ale z drugiej strony 
szosy taki był dom i oni tam mieszkali ci trzech Niemców, czterech było najpierw, 
później trzech. Mh. I przychodzili na jedzenie do tej pani Julii, już tutaj blisko skrętu 
tak prawda ona mieszkała tutaj Pępiak. 

 • Tak 

 • Mh 

 • A czy Żydzi tutaj się kręcili po Bełżcu? 

 • nie, nie, nie 

 • A czy ksiądz kiedyś widział, żeby tych Żydów prowadzono do obozu? 

 • Jak ich prowadzono? 

 • Tak. 

 • To widziałem, ale nie w Bełżcu. 

 • A gdzie? 

 • Zaraz, zaraz, zaraz sobie przypomnę w Kamionce. 

 • Jak to było z tymi Żydami w Kamionce? 

 • Ja byłem tam wikarym pierwszy 
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 • tak 

 • o jak mnie wyrzucili znowu dali mnie miejsce pracy Kamionka 
Strumiłowa prawda niedaleko była  

 • tak 

 • 40 kilometrów od Lwowa, no i tam akurat Niemcy się cofali, 
aresztowali najpierw naszą inteligencję w Kamionce profesorów szkoły itd. prawda i 
oni w więzieniu siedzieli i już jakiś tydzień czy ileś i potem ich jak Niemcy się już 
mieli wycofać zaraz bo to z Sowietami mi się pomieszało 

 • tak 

 • w każdym razie pomordowali nam inteligencję z miasta. Akurat 
później kiedy oni uciekli Niemcy to myśmy rozkopali no gdzie się tu podzieli ci 
profesorowie nasi z Kamionki. Szukaliśmy i znaleźliśmy w tej celi gdzie oni siedzieli 
rozkopali wszystkich tam zabili i za zakryli. I ten grób odkryty został. Myśmy dopiero 
wyciągnęli swoich znajomych prawda profesorów, nauczycieli z Kamionki yyy to, to, 
to, to co Sowieci się cofają już mi się wszystko miesza. 

 • No tak oczywiście. Ale ksiądz powiedział, że ksiądz również widział w 
Kamionce 

 • no 

 • jak prowadzono Żydów. 

 • No widziałem 

 • Jak? 

 • Nawet z Kamionki tam wy wyrywali ich i, i na odwozili od razu na 
dworzec. 

 • Tak? 

 • Tak, z Kamionki na dworzec  

 • i 

 • i na ulicy, i akurat myśmy prowadzili pogrzeb. Ksiądz prałat, 
proboszcz i dwóch wikarych zdaje się ja i jeszcze jeden, i prowadzimy pogrzeb i 
wtedy właśnie Sowieci się cofali i już iii robili porządek tam widziano jak dziecko 
tam z daleka, widziano ............... uderzył tą główką taką od wikarówki bo to niedaleko 
tak było, to ja widziałem to. 

 • Dziecko żydowskie 

 • I wtedy myśmy mieli akurat pogrzeb tych swo naszych znajomych z 
Kamionki pogrzeb był, szedł  prałat i proboszcz i nas dwóch księży przez miasto, a 
oni, a a wtedy właśnie akurat Niemcy wyłapywali Żydów 

 • Żydów 
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 • w ten sam dzień. I myśmy to widzieli, tylko ale to myśmy szli na 
cmentarz prawda z z trumnami, w których profesorowie w tych trumnach 
profesorowie z kamioneccy nasi znajomi, których wykopali w celi tam zakopali ich to 
Sowieci chyba tak. 

 • Ale jak, jak ci Niemcy tych Żydów łapali wtedy? 

 • Proszę? 

 • Jak ich łapali? Jak Niemcy łapali tych Żydów, kiedy ksiądz może 

 • A no podjeżdżali samochodem zdaje się to i wyciągali z domów 

 • tak 

 • i ładowali do  

 • do samochodu 

 • gdzieś taki specjalny wóz czy co no i na dworzec, na dworzec. 

 • I dzieci też tam łapali żydowski  

 • Dzieci, dzieci, dziecko widziałem z daleka jak za nogi wziął i tak w 
mordę. 

 • O to straszne było 

 • Tak no pewno. Dla nas zaskakujące też bo to na oczach, a myśmy z 
tym pogrzebem szli wtedy na cmentarz, a ja, a oni akurat wtedy wyłapywali Żydów.  

 • To długo trwało to wyłapywanie? 

 • Tak 

 • Tych Żydów? 

 • No oni się po kolei się weszli tam i tam było do domów, wszędzie 
szukali itd. ........... 

 • A, a w ogóle w Kamionce 

 • To Kamionka Strumieniowa była 

 • Tam dużo było Żydów, mieszkało 

 • Trochę mieszkało 

 • Czy dużo Żydów mieszkało w tej Kamionce? 

 • No dosyć, dosyć było tak jakieś ja wiem no można powiedzieć mieli te 
sklepy, ja tam chodziłem często i szedłem już to znajomych miałem tam 

 • Wśród Żydów tak? 

 • Tak, sklepy mieli i to co ja się zajmowałem fotografią więc musiałem 
coś zawsze jakiś sklep fotograficzny coś kupować, wstępowałem do szkoły bo 
uczyłem w Kamionce, szkoła olbrzymia była prawda 
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 • mh 

 • to miasteczko a tam pareset dzieci koło cmentarza taka szkoła była. 

 • A proszę mi jeszcze powiedzieć, ksiądz zajmował się fotografią, ksiądz 
robił zdjęcia? 

 • Ja się zajmowałem 

 • aha 

 • specjalnie dlatego bo uczyłem głuchoniemych i niedorozwinętych to u 
nich tylko obraz 

 • tylko obraz 

 • na, na ............... nie mogą tylko 

 • A czy tutaj ksiądz, czy, czy  tutaj ksiądz jakieś zdjęcia też zrobił w 
Bełżcu w czasie wojny? 

 • Tutaj też miałem małą ciemnię 

 • W czasie wojny też?  

 • Też małą ciemnię taką miałem i ja fotografią całe życie zajmowałem 

 • Ale tutaj jak była wojna to też ksiądz robił zdjęcia? 

 • Proszę? 

 • Jak była tutaj wojna w Bełżcu ksiądz przyjeżdżał na wakacje. 

 • A niebezpiecznie było pamiętam tylko to akurat byłem w Bełżcu i oni z 
Tomaszowa tędy dowozili też i aha Niemcy uciekali. Ja tutaj ten dom zaraz za 
kościołem tam mieszkała eee też jakaś rodzina nauczycieli tak. I prawda ja a Niemcy 
uciekali od Tomaszowa tędy na Lubaczów na Jarosław. To ja za ten dom się 
schowałem i zdjęcia robiłem, ale gdzie ten film to ja pojęcia nie mam ile to czasu i jak 
Niemcy uciekali, a może bym znalazł w negatywach  

 • mh 

 • bo ja konserwuję negatywy  

 • tak 

 • swoje, ale tych negatywy cha, cha .............. trzeba znaleźć. 

 • Czy ksiądz kiedyś zrobił zdjęcie temu z obozu obozowe obozu tam 
można było robić 

 • Z daleka najwyżej, ale tam to nic nie wyszło. 

 • Nie wyszło ksiądz próbował? 

 • Nie, nie wyjdzie bo tam taki pagórek to nawet nie daleko na tym polu 
tam, i tam dopiero budo zbliżać się nie było co 
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 • Mh 

 • Tak to niebezpieczne było. 

 • Ale ksiądz próbował robić tam zdjęcie? 

 • Próbowałem zrobić ale jeździłem do tędy do Rawy Ruskiej do 
gimnazjum prawda koło tego no .................. to ja zacząłem gimnazjum w 20 chyba 
drugim roku prawda i później jak do 30 no to jeszcze, to jeszcze, jeszcze nie było 
takiego obozu tego owego prawda tylko dopiero później 42, trzeci, czwarty, to już 
wtedy na całą było już to widoczne było, już oni wał zrobili no ja wiem półtora metra 
wysoki wał z piachu było koła, już jego dzisiaj nie ma tego wału. Ten wał a na wale 
pościnali drzewa i posadzili gęsto sosny z lasu od razu. Także nic nie było widać jak 
ja poszłem na pole u brata, bo chciałem zrobić zdjęcie, no nic nie widać. Tylko tam las 
i koniec. 

 • Ten 

 • I ten i tam prawda ja się podstawa stacja była niżej tutaj dworzec, 
podjeżdżał wa cały pociąg sto wagonów mniej więcej miał, sto wagonów, i a w 
każdym wagonie sto osób. I jak pociąg to zależy czy pojechał od Lublina, czy 
przyjechał od Lwowa odrywali tych pięć czy ileś wagonów bo tam się więcej by nie 
zmieściło, otwierali drzwi i jak to z opowieści wiem tylko prawda ten ten ten brata 
synek no tam coś, coś tam widział na dworcu czy coś, w każdym razie wy wyglądało 
to tak więc jak otwierali drzwi to to już jakieś 30% nie żyło. 

 • Tak? 

 • Bo pociąg szedł nieraz tygodniami nie wiadomo skąd gdzieś z Zachodu 
z Danii przecież i stąd zbierali dookoła i zwozili tutaj do Bełżca. Albo ode Lwowa 
szły pociągi, albo od Lublina. Więc jak ja mówię teraz pewnego dnia siedzę przy 
oknie a tam było 19 metrów od szyny do mego okna więc nie jest ta chatka, ale dach 
załamany tam jest na niej no nikogo nie ma, nikt nie mieszka już. I nagle to pociąg 
jedzie no normalnie ja usłyszałem przez o 19 metrów to blisko. W nocy to jasno było 
u mnie w pokoju jak pociąg jechał mmm tak i zaraz piwnica była tam takie mieszkano 
miałem swoje no u rodziców mh. I nagle jakiś ruch się zrobił strzelanina panie 
maszynowe karabiny, a ja na podłogę cha cha położyłem się przez okno tędy by mnie 
zastrzelił, a to było o dwa pola dalej i ściana wypadła z wagonu się wysypali wszyscy 
ci co żyli tam bo to bo tak jak z opowiadania wiem to jakiś procent już nie żyło, bo 
zależy ile ten pociąg stał gdzieś albo coś prawda ładowali, o jedzenie się nie, nie 
troszczyli prawda więc co kto miał ze sobą to, to zjadł. W każdym razie pewien 
procent już nieżywych był, wyciągali rakami z wagonów już na miejscu tak. A 
wagony no ja wtedy się jak, jak było Żydów to nie można się było zbliżyć, za 
zastrzelili od razu tutaj zginął zresztą jakiś i jeden tutaj prawda, jest nazwisko nawet 
gdzieś tam zdjęcie u proboszcza nawet ten, ale to nie to z pamięci jakiś malarz 
malował to tam to nie ma tam za dużo prawdy bo on też nie mógł podejść, nikt nie 
mógł. 

 • Nikt nie mógł. 
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 • No nie. Obstawione było brama specjalna, wajcha od razu pociąg 
wyraził z Lwowa weźmie podjeżdża i od tyłu od zaraz jak wyjechał z Lublina no to 
już brali od przodu, no bo tyle zabrali i odrywali po nie wiem po trzy, cztery wagony 
do środka tam dopiero zamykali bramę i wyciągali no jakiś procent już nie żywych. 

 • A czy ksiądz kiedykolwiek widział, czy kiedykolwiek ksiądz widział 
na własne oczy 

 • pociąg ten 

 • ten pociąg 

 • tylko pociąg tam nie wolno się zbliżyć, jaki ktoś się zbliżył, nawet jest 
tam malarz namalował go przy itd. iii przepadł od razu. 

 • A czy oni w tych wagonach coś mówili, ci Żydzi krzyczeli coś? 

 • Nic nie było słychać 

 • Nic, nic 

 • Właściwie nic nie było słychać. Bo ja bym słyszał wtedy jak ten pociąg 
tam co ściana wypadła, ale on nie zatrzymywał, co czwarty wagon maszynowy 
karabin znaczy ręczny, Bo ja byłem w wojsku trochę się 

 • tak 

 • się znam na broni. 

 • Ale proszę nam jeszcze powiedzieć jak ten pociąg przejechał i ta ściana 
wagonu wypadła to te trupy leżały tutaj przy torach? 

 • To trupów tutaj ja nie widziałem, bo oni szybko się zjawili, od razu 
patrzę już motocykle na szosie i zabierali tam wyłapywali tych co do lasu uciekali. 

 • Uciekali do lasu? 

 • No, no tak jak się wysypał to gdzie on, patrzę no też nie widzieli 
którędy bo to skąd tam oni nie wie nie znają tych stron przecież, nie znali a las był 
blisko przecież. O jak ja mówiłem kiedyś przyjechali z obozu, nie wiem chyba oni też 
byli czy Żydzi czy nie w każdy jakiś zaufany kiedy ich wypuścili po owies czy tam 
dla koni czy tam prawda jakieś mieli potrzebę pokarmowe czy dla siebie, no to tak 
rozmawiałem i tak sobie opowiadam widzicie panowie o tutaj taki ładny krajobraz itd. 
sobie myślałem, że może któryś zechce ucieknąć. 

 • No i co nie chciał? 

 • Ja, ale ja nie bezpośrednio tak nic mówią oo to t0 

 • tak 

 • tylko tak sobie przedstawiają jaki to ładny 

 • dziękujemy bo się taśma kończy 
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 • rzeczka, łączka i las, i las panie aż do Lublina się ciągnie. I pełno okap 
jest tam cha cha. 
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