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W tym wywiadzie Aniela Bober, urodzona 12 marca 1925 roku w Bełżcu, opowiada o swoim 
życiu w rodzinie rolniczej niedaleko obozu koncentracyjnego w Bełżcu oraz o pracy na polu w 
pobliżu obozu koncentracyjnego. Jest ona świadkiem współpracy Ukraińców z Niemcami; ich 
pomocy w budowie obozu koncentracyjnego, patrolowania okolicy po godzinie policyjnej i 
nadzorowania transportów żydowskich. Opisuje kontakty niektórych lokalnych dziewcząt z 
młodymi ukraińskimi żołnierzami oraz współpracę niektórych rodzin polskich, u których 
żołnierze się stołowali. Wspomina zarówno polskich kolejarzy, którzy współpracowali z 
Niemcami i pilnowali transporty żydowskie, jak i Polaków, którzy udzielali Żydom pomocy 
oferując żywność lub rzadziej, nocleg. Opisuje incydent samobójstwa uciekinierki żydowskiej, 
która bezskutecznie prosiła w jej domu o nocleg; wspomina o zbiegłym Żydzie, który dołączył 
się do grupy partyzanckiej; opisuje uciekiniera żydowskiego, który został zastrzelony przez 
ukraiński patrol. Opowiada o pracy w polu w 1941/42 wykonywanej razem z Żydami oraz 
wspomina piesze konwoje Żydów do obozu. Zdaje relację z udziału w rabowaniu odzieży 
pożydowskiej z wagonów kolejowych na rampie obozowej oraz opisuje swój przymusowy 
wyjazd na roboty do Niemiec w 1943 roku. 
 
 

Box 1, Tape 1 
 
 
[01:] 00:50:21 – [01:] 05:27:01                                                                                                   
00:34 –05:21 
 
Rozmówczyni przedstawia się jako Aniela Bober urodzona 12 marca 1925 roku w Bełżcu; 
opisuje historyczne zmiany nazwy miasta, które początkowo należało do Rawy Ruskiej, potem 
nazywało się Tomaszów Lubelski i ostatecznie uzyskało nazwę Bełżca, obecnie należącego do 
powiatu lubelskiego; wspomina rozpoczęcie wojny, kiedy jako 14 letnia dziewczyna mieszkała 
w Bełżcu i obserwowała czołgi transportowane koleją oraz wojska niemieckie grupujące się w 
pobliżu jej domu; opowiada o nastroju strachu wśród ludności polskiej, która obawiała się 
śmierci z rąk niemieckich; zapytana o budowę obozu koncentracyjnego, odpowiada, że wstęp był 
wzbroniony i nikt mógł zobaczyć co się tam dzieje; dodaje, że obóz był budowany przez 
Niemców w czarnych mundurach (wnioskujemy, że są to Ukraińcy; od tego momemtu będę się o 
nich odnosić „Ukraińcy”) z pomocą sprowadzanych polskich robotników; zapytana o współpracę 
lokalnej ludności, odpowiada niejasno, że niektórzy gospodarze przywozili chleb z obozu, 
którym karmili bydło nie dzieląc sią z potrzebującymi sąsiadami oraz spekuluje, że 
prawdopodobnie otrzymywali go za produkty rolne; wspomina, że Polacy początkowo myśleli,  
że obóz był budowany dla nich, ale później, poprzez Ukraińców zadających się z lokalnymi 
dziewczynami, dowiedzieli się, iż będzie to obóz dla Żydów. 
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[01:] 05:27:02 – [01:] 15:04:00                                                                                                                                
05:22 – 15:22 
 
Zapytana odpowiada, że chłopcy w czarnych mundurach mówili po polsku, ale nie byli to 
rodowici Polacy; opisuje ich czarne mundury oraz czarne furażerki (w ten sposób powoli 
dowiadujemy się, że byli to Ukraińcy); wspomina, że lokalne dziewczyny miały stosunki z 
Ukraińcami, zapraszały ich na przyjęcia oraz taneczne wieczorki; opowiada o innej wsi, gdzie 
Ukraińcy stołowali się za opłatą; dodaje, że Ukraińcy byli do siebie podobni jak rodzeństwo, i że 
mieli ciemne twarze; twierdzi, że Ukraińcy nie robili Polakom krzywdy, ale, że pilnowali 
rygorystycznie godziny policyjnej; wspomina incydent sąsiadki, która rzekomo zapomniała o 
godzinie policyjnej i która, z obawy przed represjami, musiała się ukrywać przed Ukraińcem; 
nadmienia, że mężczyzna w czarnym mundurze wołał za nią „Куда идешь?” (język rosyjski lub 
ukraiński, co po polsku oznacza: „Gdzie idziesz?”); wspomina, że Ukraińcy przynosili 
skradzioną z wagonów odzież pożydowską, którą handlowali Polakami; zapytana ponownie o 
język którym rozmawiali żołnierze, mówi, że mówili po polsku, lecz nie perfekcyjnie; nie 
pamięta ich imion; krótko nadmienia Polaków wyciągających odzież pożydowską z wagonów 
stojących na rampie; spekuluje, że Żydzi musieli być tam rozbierani przed pójściem do pieców; 
dodaje, że Polacy byli odganiani z okolic obozu i pieców, czego osobiście nie widziała; 
nadmienia, że polscy kolejarze pilnowali wagonów, które czasem były pełne ludzi proszących o 
wodę; krótko dodaje, że słyszała o sąsiedzie, który podał Żydom szklankę wody i został pobity 
przez polskiego kolejarza; wyjaśnia, że Ukraińcy i kolejarze ze strachu stosowali się do 
rozkazów; dodaje, że osobiście widziała budkę strażników niemieckich w pobliżu torów. 
 
[01:] 15:04:01 – [01:] 21:36:07                                                                                                                                
15:23 – 22:10 
 
Dodaje, że pamięta nazwisko mężczyzny, który podawał wodę: Mietek Kopczan [Kapczan]; 
słyszała, że w wagonach byli różni ludzie, nie tylko Żydzi, lecz i Polacy, a nawet zakonnice w 
habitach; wspomina, że po latach jeden z pilnujących tabory kolejarzy opowiadał o tym 
osobiście; zapytana odpowiada, że widziała transporty z ludźmi, ponieważ przejeżdżały one koło 
okna jej domu; nadmienia, że Żydzi początkowo uciekali z transportów, lecz później przestali, 
ponieważ strzelali do nich ukraińscy wartownicy; opowiada zdarzenie, kiedy widziała ucieczkę 
wielu osób, ponieważ pociąg zwalniał przy przjeździe koło domu jej rodziców; dodaje, że 
ludności polskiej za przetrzymywanie Żydów groziła kara śmierci; mówi, że do ich domu 
przyszła Żydówka i prosiła o wodę, którą otrzymała łącznie z chlebem, a następnie prosiła o 
brzytwę, której nie dostała; cytuje słowa swojego ojca, który odmówił dania brzytwy, ponieważ 
Żydówka była młoda i miała całe życie przed sobą, oraz podaje odpowiedź Żydówki, która 
twierdziła, że nie ma dla niej życia; wyraża współczucie dla Żydówki; wspomina, że jej ojciec 
odmówił wpuszczenia  Żydówki do domu z obawy przed konsekwencjami; zapytana potwierdza, 
że widziała rano tę samą Żydówkę, która popełniła samobójstwo wieszając się na płocie oraz 
podaje detale tego zdarzenia; wspomina, że po stwierdzenie zgonu powiadomiono Ukraińców, 
którzy z pomocą furmanów Żydów zabrali zwłoki do obozu; wspomina innego Żyda, który w 
tym czasie kupował na wsi prowiant dla żołnierzy niemieckich i który ostatecznie został również 
zgładzony. 
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[01:] 21:36:08 – [01:] 30:44:18                                                                                                                                
22:11 – 31:41 
 
Opowiada o wspomnianym Żydzie i mówi, że nazwał się Moszko [Maszko] Hellman 
[Helman]; dodaje, że brał on udział w zabawach tanecznych zorganizowanych przez lokalne 
dziewczęta; wspomina innych Żydów, niejakiego Dykla [Dykiela] który mieszkał w okolicy, 
lecz wyjechał stąd przed wojną; zapytana o uciekinierów żydowskich odpowiada, że było ich 
więcej, i że chodzili po sąsiednich domach; opowiada o Anieli Gomoch [Gamoch], która, 
przyznała po wojnie, iż, przechowywała w oborze pod słomą znajomego Żyda; dodaje, że trwało 
to dwa tygodnie, po czym Aniela, mimo niebezpieczeństwa ze strony Niemców, zawiozła Żyda 
do pobliskiej wioski Łówczy [Lówczy]; wspomina, że Żyd był bardzo wdzięczny, lecz mimo, że 
obiecał pisać słuch po nim zaginął; zapytana o rodzaj oddziału partyzanckiego początkowo 
przyznaje, że nie jest pewna, czy było to AK czy AL, ale później przypomina sobie nazwę KBW 
(prawdopodobnie myli terminy; KBW to Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego) zapytana o 
innych Żydów, przypomina sobie, że słyszała o Juli Pępieczce [Pępiakowej], która 
przechowywała Żydówkę i wyjaśnia, że Pępiaczka miała warunki, żeby przechowywać 
uciekinierkę, ponieważ mieszkała samotnie z daleka od ludzi i miała piwnicę; dodaje, że  
Żydówka przeżyła wojną i wysyłała Pępiaczce listy i prezenty; zapytana odpowiada, że do jej 
domu więcej Żydów już nie przychodziło; opowiada ponownie o poranku, kiedy zobczyła 
powieszoną Żydówkę; uwzględnia więcej detali i mówi o szalu na którym Żydówka się 
powiesiła; zapytana o innych zmarłych mówi o zwłokach Żyda, który, jak słyszała, wyskoczył z 
pociągu przy przejeździe; poproszona o detale opisuje, iż słyszała, że Żyd był postrzelony 
wielokrotnie w nogi przez Ukraińców, następnie zbrany na podwórze, gdzie mieszkały 
dziewczny Ukraińców, tam zmarł, a jego ciało zostało zawiezione furmanką do obozu. 
 
[01:] 30:44:19 – [01:]35:42:14                                                                                                           
31:42 – 36:53                      
 
Zapytana, czy często słyszała strzały strażników z pociągu odpowiada krótko, że tak i dodaje, że 
Ukraińcy odstraszali obserwujące pociągi dzieci polskie, lecz do nich nie strzelali; zapytana o 
Cyganów mówi, że widziała ich na furmankach i między zabudowaniami folwarcznymi, gdzie 
siedzieli wraz z Żydami; wspomina, że widziała Żydów, kiedy chodziła do folwarku do pracy; 
dodaje, że mężczyźni pracowali razem z nimi w polu i prosili Polaków o chleb; dodaje, że 
Polacy przynosili jedzenie po swojej przerwie obiadowej i w zamian otrzymywali drobne 
artykuły odzieżowe; nadmienia, że pracownicy na polach nie byli dobrze pilnowani; wspomina 
sytuację, kiedy obserwowała grupę około 300 Cyganów prowadzonych do zanieczyszczonego 
stawu do kąpieli; mówi, że Cyganie byli trzymani w tej okolicy przez około trzy miesiące a 
następnie wywiezieni w nieznanym kierunku; krótko wspomina Żydów brutalnie gnanych do 
obozu przez Niemców. 
 
 

Box 1, Tape 2 
 
[02:] 00:43:01 – [02:] 07:10:20                                                                                                            
00:34 – 07:18 
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Zapytana miejsce pracy w czasie wojny odpowiada, że była wynajęta do pasiena krów przez 
Antosię Syrdowską [Swyrdowską], co robiła niedaleko obozu, często wspólnie z koleżanką; 
wspomina że chodziła z nią na kolej, licząc na znalezienie w wagonach ubrania, mimo obawy 
przed postrzeleniem; dodaje, że kolejarz ostrzegał ją przed Niemcami, lecz mimi to próbowała 
bezskutecznie wyciągać odzież przez szpary wagonu wzorem innych; zapytana odpowiada, że na 
wagonach wracających z obozu była sama odzież; spekuluje, że Żydzi byli rozbierani przed 
pójściem do obozu; dodaje, że czasem stało tam 17 wagonów i zakłada, że zawierały one tylko 
odzież; wspomina, że odzież czasem rwała się podczas wyciągania przez szpary; zapytana czy 
cały tabor zapakowany był pod sufit odzieżą wyjaśnia, że nie wie na pewno, ale domyśla się, że 
tak, ponieważ trzeba było wyciągać ubranie przez szpary położone wysoko; zapytana o 
dziewczyny Ukraińców podaje ich imiona: Leona i Juliana Białek oraz uzupełnia, że już 
umarły, jedna z nich niedawno a druga jeszcze w czasie wojny na gruźlicę; dodaje, że 
dziewczyny te miały duży dom i były krytykowane za stosunki i potańcówki z Ukraińcami przez 
lokalnych chłopców.  
 
[02:] 07:10:21 – [02:] 16:06:23                                                                                                                                
07:19 – 16:37 
 
Zapytana o pracę we dworze z Cyganami odpowiada, że przychodzili oni do pracy okazyjnie i 
pracowali osobno od Polaków, dodaje, że Żydzi i Cyganie szli przodem i plewili chwasty, a 
Polacy szli z tyłu i przycinali buraki; opisuje, że byli oni przyprowadzani przez nadzorcę Polaka, 
który nie był uzbrojony, mimo to nikt nie uciekał; zapytana o granicę sowiecko-niemiecką nie 
przypomina sobie, żeby Żydzi uciekali przez granicę i niejasno mówi o Polakach 
przekraczających granicę; zapytana o swoje późniejsze losy opowiada, że została wysłana na 
roboty do Niemiec; dodaje, że przyszli do jej domu Polacy: milicjant i trzech urzędników, którzy 
chcieli rekrutować jedną osobe z domu, żeby obierać ziemniaki dla wojska; rozmówczni zgłosiła 
się zamiast swojej starszej siostry, która miała pomagać starszemu już ojcu; mówi, że została 
ostrzeżona przez młodszego brata, iż była to rekrutacja do pracy w Niemczech dlatego uciekła i 
schowała się u sąsiadów; wspomina, że gdy po bezowocnych poszukiwaniach urzędnicy 
zdecydowali się zabrać jej starszą siostrę, rozmówczni wyszła z ukrycia i jako ochotnik poprosiła 
o pracę w Niemczech u gospodarzy, gdzie pracował jej starsz brat od 1941 r. ; dodaje, że jej 
papiery zostały wydane bardzo szbko i wyjechała do Niemiec w 1943; wspomina, że gospodarze 
niemieccy byli dla niej dobrzy; wspomina pobyt w koszarach i dodaje, że po wyzwoleniu miała 
nadzieję, że wyjedzie za granicę, lecz ostatecznie zdecydowała się na powrót z mężem do Polski 
w 1947. 
 
[02:] 16:06:24 – [02:] 19:10:14                                                                                                                                
16:38 – 19:49 
 
Zapytana o nazwiska koleżanek, z którymi wyciągała odzież z wagonów odpowiada, że były to 
Krysia Panasowiec [Panaszowiec], która już nie żyje oraz Stefania Panasowiec, która jeszcze 
żyje; wspomina, że było też dużo innych, ale nie pamięta ich nazwisk; zapytana o Cyganów 
mówi, że koczowali koło folwarku w 1941/42; zapytana ponownie o długość ich pobytu 
potwierdza wcześniejszą wypowiedź, że były to około trzy miesiące, ale spekuluje, że może były 
to dwie tury, w których koczowali osobno Żydzi i Cyganie; przypomina sobie teraz, że 
pracowała w polu tylko z  Żydami, nie z Cyganami. 
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