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W tym wywiadzie Janina Spasowicz, urodzona 8 marca 1923 roku, rodowita mieszkanka Bełżca, 
opowiada o swoim życiu w rodzinie rolniczej niedaleko obozu koncentracyjnego w Bełżcu oraz 
o pracy na polu w pobliżu torów kolejowych. Jest ona świadkiem transportu Żydów do obozu 
pracy i opisuje wydarzenie, kiedy spotyka uciekinierkę z „rozsypanego”, prawdopodobnie 
wykolejonego, pociągu transportującego Żydów. Poproszona o sprzedaż brzytwy odmawia, 
podejrzewając intencje samobójcze Żydówki. Mimo odmowy jest świadkiem jej samobójstwa, 
gdyż Żydówki wiesza się na płocie następnego dnia.  
 
 

Box 1, Tape 1 
 
 
[01:] 00:40:20 – [01:] 08:34:01 
00:00 – 08:47 
 
Rozmówczyni przedstawia się jako Janina Spasowicz urodzona 8 marca 1923 roku, rodowita 
mieszkanka Bełżca; zapytana czy pamięta jak Niemcy budowali obóz odpowiada, że nie może 
pamiętać ponieważ mieszkała po przeciwnej stronie wioski i jako młoda osoba nie interesowała 
się takimi rzeczami; dodaje, że słyszała o budowie od brata, który chodził na miejsce budowy i 
prawdopodobnie pomagał w budowie w ramach przymusowych robót; nadmienia,że jej rodzina 
prowadziła gospodarstwo rolne, a ona oprócz pracy w polu zajmowała się szyciem i 
przerabianiem odzieży; wyjaśnia, że osobiście nie wiedziała co było budowane w Bełżcu; 
opisuje, że jej dom był usytuowany w odleglości około 50 metrów od torów, dlatego pracując w 
domu czy na pobliskim polu obserwowała transport Żydów; dodaje, że widząc zbliżający się 
pociąg towarowy uciekała z pola w obawie przed uzbrojoną obstawą niemiecką; chociaż 
początkowo odpowiada, że nie pamięta czy pociągi jeździły często, pόźniej przypomina sobie, że 
kursowały najprawdopodobniej codziennie, zarówno w dzień jak i w nocy, kiedy to jej rodzice 
czuwali by iskry z lokomotywy nie spowodowały pożaru ich pokrytego strzechą dachu; 
wspomina incydent, kiedy jeden pociąg się „rozsypał” [wykoleił]; mimo, że osobiście nie była 
świadkiem wypadku spotkała kobietę, która była uciekinierką z pociągu, i która prosiła ją o 
brzytwę; rozmówczyni uciekła jednak do domu, żeby skonsultować się z matką w sprawie tej 
niezwykłej prośby, po czym, podejrzewając Żydówkę o samobόjcze zamiary już z domu nie 
wychodziła; następnie opowiada, że w obawie przed nocnymi łapankami młodzieży polskiej 
przez Niemców, wraz z rodzeństwem nie nocowała w domu, lecz w stogach siana; przypomina 
sobie, że rankiem widziała tę samą kobietę, która poprzedniego dnia prosiła ją o brzytwę; 
opowiada, że powiesiła się ona na płocie; wspomina też o młodym małżeństwie, 
prawdopodobnie Żydówce z mężem, którzy prosili o nocleg w domu jej rodziców w dniu 
wykolejenia się pociągu [można wywnioskować, że zostali odesłani]. 
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