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Stefan Kucharek urodzony w 1922 roku w Małkini opowiada o mieszanej polsko-żydowskiej 
populacji Małkini sprzed wojny i wspomina czasy wojenne, kiedy pracował jako maszynista w 
Małkini i między innymi dowoził transporty Żydów polskich i francuskich do obozu 
koncentracyjnego w Treblince. Opowiada o typowym dniu pracy kolejarza polskiego i 
szczegółowo opisuje przebieg transportów do Treblinki. Wspomina bestialstwo Ukraińców i 
humanitarne postępowanie niektórych Niemców. Opowiada o wypadkach kiedy sam udzielał 
pomocy lub schronienia Żydom oraz pomagał im przekroczyć granicę rosyjską. Wspomina 
prywatne stosunki lokalnych kobiet ze strażnikami ukraińskimi z obozu; opisuje bezprawne 
czasy terroru wojennego kiedy każdy, włączając w to Ukraińców, żył w strachu o własne życie; 
dodaje, że słyszał o zabójstwach wśród Ukraińców na terenie obozu; krótko wspomina bunt w 
obozie oraz wizytacje Himmlera. Pokazuje teren obozu w Treblince i opisuje położenie bramy, 
torów oraz ustawienie pociągu w czasie dowozu transportów. 
 
 
 

Box 1, Tape 1 
 
 

 
[01:] 00:44:03 – [01:] 09:54:06                                                                                                           
00:40- 10:13 
 
 
Stefan Kucharek przedstawia się  i podaje, że urodził sie w 1922 roku w Małkini; dodaje, że 
początkowo pracował w tartaku w Rostkach, a później, po wybuchu wojny został masznistą 
kolejowym; wspomina przedwojenną Małkinię i opowiada, że mieszkało w niej około 50% 
Żydówł wymienia swoich kolegów Ićka, Enię i Livkę, z którymi chodził do szkoły oraz spędzał 
wolny czas na rybach; mówi, że zaraz po wybuchu wojny w Małkini zaczęły się naloty 
niemieckie i bombardowano stację kolejową oraz inne budynki; zapytany o Treblinkę opisuje, że 
przed wojnę była to mała stacja, przez którę jeździły pociągi do pobliskiej żwirowni; później 
Niemcy wydali zakaz jeżdżenia po żwir; dodaje, że Niemcy weszli do Małkini po 15 września, a 
po przejściu frontu, w Małkini pozostało tylko gestapo i żandarmeria; wspomina, Polacy bali się 
Niemców i ukrywali się; dodaje, że status kolejarza chronił Polaków przed przymusowymi 
deportacjami do pracy w Niemczech; wspomina, że zaczął pracować na kolei w 1939 roku, kiedy 
skończył 17 lat; początkowo pracował w warsztacie, a potem przeszedł kurs prowadzenia 
parowozu, po czym dostał pozwolenie na przekraczanie granicy Generalnej Guberni i jeździł z 
pociągami towarowymi jak i osobowymi; dodaje, że jego ojciec był z zawodu maszynistą; 
opowiada, że w 1941 roku zaczął wozić podkłady i szyny do budowy obozów (pracy i zagłady); 
zapytany czy wie sytuację Żydów w obozie pracy odpowiada, że nigdy nie widział go w środku; 
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wspomina, że woził żwir, a na wagony ładowali go Żydzi; zapytany o to, kiedy zaczął wozić 
transporty Żydów do obozu odpowiada, że miało to miejsce około 1942 roku; opowiada, że 
kiedy raz gestem pokazał Żydom, że jadą na śmierć został wyzwany od głupich przez jednego z 
nich; odpowiada, że wiedział co czeka Żydów w obozie ponieważ w powietrzu unosił się fetor 
palonych zwłok; zapytany o dowóz Żydów do obozu odpowiada, że transport liczył średnio 42 
wagony, które zostawały rozdzielane w Małkini przez Niemców; zabierał połowę wagonów z 
Małkini do Treblinki, zostawiał je za bramią, po czym brama była zamykana; odbierał puste 
wagony z Treblinki; powtarzał to z drugą połową transportu. 
 
 
[01:] 09:54:06 - [01:]18:21:11                                                                                                                                   
10:13-19:01 
 
 
[Kaszle długo] 
 
Opowiada, że nie widział jak wysadzano Żydów z wagonów, ponieważ po odczepieniu 
wagonów musiał się cofnąć lokomotywą poza bramę obozu, którą następnie zamykano; zapytany 
czy był powiadamiany z wyprzedzeniem o nadejściu transportów odpowiada, że był wzywany na 
służbę jedynie na krótko przed przyjazdem pociągów; zapytany o swój pierwszy transport 
odpowiada, że nie znał wtedy dobrze Treblinki; dostawał rozkaz od dystrybutora i według 
rozkazu: pół pociągu zostawił w Małkini, a drugą część zawiózł do Treblinki; rozkazy nie 
podlegały dyskusji; zapytany jakie pociągi prowadził odpowiedział, że pociągi z Francji były 
osobowe, a inne były towarowe; zapytany czy słyszał rozmowy lub krzyki Żydów w pociągach 
opowiada ponownie o tym jak pokazał Żydom, że jadą na śmierć, a jeden z nich odpowiedział 
mu gestem, że jest głupi; zapytany czy nie bał się komunikować na migi z Żydami odpowiedział, 
że wiedział, iż ryzykował życiem, ale każdy: Żyd, Polak, czy Niemiec to człowiek i miał prawo 
się ratować; zapytany jak często woził transporty do obozu odpowiada, że często; wspomina, że 
Ukraińcy byli gorsi niż gestapowcy; dodaje, że kiedy pokazywał Żydom, iż w obozie spotka ich 
śmierć [poprzednio opisana scena] został zauważony przez Ukraińca, który chciał go 
rozstrzelać,wtedy inny kolejarz porozumiał się po niemiecku z gestapowcem, który ocalił mu 
życie; wspomina sytuację z 15 września 1942, kiedy ofiarował kanapkę głodnej Żydówce jadącej 
w jednym z transportów, ale strażnicy ukraińscy zauważyli to i zabrali jej jedzenie; zapytany o 
narodowość maszynistów odpowiada, że byli to Polacy; gestapowców i Niemców na 
parowozach nie było, przebywali jedynie na terenie obozu w Treblince; dodaje, że po 
dowiezieniu transportu czekał na puste wagony około pieciu godzin poza terenem Treblinki, 
następnie zabierał pusty skład i przywoził drugę część składu z Małkini; zapytany o stan 
wagonów wspomina, że były one zabrudzone ekstrementami ludzkimi, a na ścianach widniały 
żydowskie napisy; wagony były później sprzątane na stacji w Małkini przez Żydów z Treblinki. 
 
[Awaria] 
 
Rozmówca stwierdza, że nie boi się i nie będzie się bał [nie jest jasne czy dotyczy to obawy 
przed opinią innych, czy strachu przed wspomnieniami]; opisuje jak wyglądał obóz na początku i 
mówi, że nie był wtedy ogrodzony; Żydzi kopali doły, a teren obstawiony był Ukraińcami; 

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. 



RG-50.488*0006                                                                                                                            03/12/1998 

później zainstalowano kolczaste druty i z uwagi na fetor powodowany paleniem ciał na dworze 
wybudowano krematoria. 
 
 
[01:]18:21:11-[01:] 29:17:12                                                                                                                                     
19:01- 30:24                                                                                                                                                            
 
 
Zapytany o Franciszka Ząbeckiego, zawiadowcę z Treblinki nie znał go; zapytany o wachmanów 
ukraińskiego pochodzenia nie znał ich osobiście; dodaje, że Ukraińcy przyjechali w okolicę 
zaraz po wojnie, a w sąsiedztwie znajdowało się jedynie czterech do pięciu Niemców; 
wspomina, że istniał zakaz rozmów z Ukraińcami; opowiada, że chodzili oni do pobliskiej 
knajpy i mieli prywatne stosunki z Mańką z Warszawy; dodaje, że zaraz po swoim ślubie o mało 
co nie zginął z ręki Ukraińca; zapytany o ludność żydowską z Małkini, nie wie dokładnie co się z 
nimi stało, zakłada, że zostali wywiezieni, lecz nie wie gdzie; prosił znajomych Żydów by dali 
mu znać, czy żyją, ale nie dostał od nikogo wiadomości; zakłada, że zginęli; zapytany czy 
próbował pomagać innym Żydom opowiada, o Ićku Wernerze [Werder] z Białegostoku, z 
którym pracował przy budowie parowozowni [niewyraźne] w Małkini; dał Ićkowi chleb, za co 
Ukrainiec chciał go rozstrzelać, Niemiec [później dowiadujemy się, że był to żołnierz Wermachtu 
w drodze na front wschodni] obronił rozmówcę; zapytany czy słyszał krzyki o wodę z 
transportów odpowiada, że dochodziły one bez przerwy; wspomina, że kolejarze próbowali 
podawać butelki z wodą przez okna pod nieuwagę wartowników; wspomina, że pociagi były 
pilnowane przez Ukraińców, którzy mieli do dyspozycji specjalne pomieszczenia obok 
hamulców, tzw. „bryki“; zapytany o wypadki ucieczek i zabójstw mówi, że zdarzały się od czasu 
do czasu, ale nie wolno mu było wtedy zatrzymywać parowozu; dodaje, że w parowozach byli 
strażnicy niemieccy [jest to zaprzeczeniem poprzednich wypowiedzi], którzy komunikowali się z 
innymi parowozami [niejasne] telefonicznie; opowiada o innym Ićku, który uciekł z transportu, 
a później nocował u niego [niewyraźne] w domu; dodaje, że pomógł Ickowi przejść przez 
granicę rosyjską; zapytany skąd mial informacje o tym, co działo się w obozie odpowiada, że 
każdy wiedział, iż palono tam ludzi, lecz Ukraińcy i pod groźbą śmierci nie rozpowszechniali 
tych informacji; bali się, że Polacy ich wydadzą; zapytany o dym z obozu, odpowiada, że był to 
duszący fetor i dlatego później zbudowano krematorium; zapytany o bunt w Treblince, pamięta, 
że nie doprowadził do niczego i tylko paru więźniów uciekło; zapytany o obławę, pamięta, że 
miała miejsce w 1942 lub 43 roku; wspomina, że czterej gestapowcy i Ukraińcy zwołali pomoc 
[wojsko i straż pożarną] do obławy bo sami nie dawali rady; w okolicy nie złapano wtedy 
nikogo, ponieważ Polacy nie próbowali przechować u siebie Żydów, wiedząc, że będą odkryci, 
co oznaczałoby pewną śmierć; sam pamięta inne wypadki, kiedy proszony był o schronienie; 
przez trzy dni nocowały u niego Żydówki; potem pomógł im przekroczyć granicę; były to 
uciekinierki z transportu do Treblinki; nie wie czy przeżyły; zapytany czy nie bał sie 
przechowywać Żydów odpowiada, że nie; dodał, że to byli też ludzie i każdy ryzykował życiem 
w czasie wojny. 
 
 
[01:] 29:17:12 - [01:] 34:17:00                                                                                                                                  
30:24- 35:36 
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Zapytany o to, czy rozmawiał z innymi maszynistami na temat transportów do Majdanka 
odpowiada, że wszyscy wiedzieli co się działo w obozie, choć nie wszyscy tam jeździli; 
zapytany o kolegę Wacka Tryfona, wie, że Wacek już nie żyje; dodaje, że maszynistów było 
około 100 z wielu miejscowości, np. Łodzi. Warszawy, lecz żaden z nich nie był w środku 
obozu; żaden z nich już nie żyje; zapytany, czy słyszał krzyki po dowiezieniu transportu, 
odpowiada, że czekał z reguły poza zasięgiem słuchu w odległości około pół kilometra; 
uzupełnia, że za krzyki groziła więźniom śmierć; zapytany o Żydów, którzy sortowali odzież 
komentuje, że ta praca nie ocaliła ich przed śmiercią; zapytany o typowy dzień w swojej pracy 
kolejarza odpowiada, że zaczynał pracę przed południem, gdyż wtedy przyjeżdżały zwykle 
pociągi z Francji, przygotowywał parowóz i jechał do Treblinki z połową składu; dodaje, że 
początkowo do Treblinki jechały całe składy, ale wtedy maszynistami byli Ukraińcy; wspomina, 
że pracował z reguły od siedmiu do ośmiu godzin dziennie, dowoził transport Żydów do obozu 
raz dziennie, skład liczył około 40 wagonów, był rozdzielany w Małkini i dowożony do obozu w 
dwóch transportach. 
 
 
[01:] 34:17:00                                                                                                                                         
35:36 
 
                                          [01:] 00:44:03- [01:] 34:17:00 
 
 
 
 
                                                          Box 1, Tape 2 
 
 
 
 
[02:] 00:47:07-  [02:] 13:48:23                                                                                                                                  
00:41- 14:15 
                                                                                                                                               
 
Rozmówca wspomina, że początkowo polscy kolejarze nie podjeżdżali blisko bramy obozu, lecz 
po tym jak zepsuła się niemiecka lokomotywa używana do dowożenia składów na ostatnim 
etrapie, polscy kolejarze zaczęli podjeżdżać pod bramę; zapytany o wagony, które odbierał 
opisuje, że były one puste, zabrudzone ekskrementami i widniały w nich napisy żydowskie; 
mimo, że nie był nigdy w obozie, wiedział co się tam działo: Żydzi byli najpierw rozbierani, 
truci i potem paleni w krematoriach; słyszał o tym od jednego Polaka, więźnia obozu, któremu 
udało się uciec, nazywał się Wacek Kalisz i pochodził z pobliskiej Górki; już nie żyje; zapytany 
czy wybuch wojny niemiecko-rosyjskiej w 1942 coś zmienił w okolicy, odpowiada, że granica 
między Rosją, a Niemcami nadal istniała i była pilnowana przez Niemców; strażników 
rosyjskich już nie było; zapytany o swoja pracę i przewożenie transportów do obozu odpowiada, 
że w 1939 w listopadzie Niemcy zamknęli żwirownę i zaczęli budować dwa obozy: obóz pracy i 
obóz zagłady; budowę wykonywali Polacy i Żydzi: dodaje, że jeździł w tym okresie do żwirowni 
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po żwir specjalnymi wagonami „suwkami“ i miał z reguły od 25 do 30 wagonów; zapytany o 
transporty do Treblinki odpowiada, że najpierw jechał  z Małkini do Treblinki a potem cofał się 
parowozem do Małkini; zapytany ile razy woził pociągi z Francji odpowiada, że robił to od 
czasu do czasu; dodaje, że widział w wagonach butelki po winie i innych alkoholach; dodaje, że 
widział tylko puste wagony i były to tzw. Pullmany; zapytany o obstawę na peronie w Treblince 
odpowiada, że było dziesięciu strażników z bronią, lecz bez psów, po obu stronach wagonów; 
wspomina, że sam był pilnowany przez strażnika ukraińskiego i nie wolno mu było zejść z 
parowozu, a wagony odczepiał inny Ukrainiec; zapytany o Ukraińca Iwana Groźnego słyszał o 
nim, lecz nigdy z nim nie rozmawiał; dodaje, że słyszał, iż jeden Ukrainiec, który należał do 
gestapo na rozkaz Niemców zabijał innych Ukraińców; zapytany o pobliskie knajpy odpowiada, 
że były w Małkini dwie, do których Ukraińcy często przyjeżdżali pociągiem i tam za złoto 
kupowali usługi prostytuyzujących się polskich kobiet: matek i córek; zapytany o to czy bał się 
Ukraińców, zaprzecza; zapytany o kościoły w Małkini odpowiada, że był tam wówczas jeden; 
zapytany czy ksiądz na ambonie prawił kazania przeciw prostytucji odpowiada, że nie, ponieważ 
księża, tak jak reszta ludności, żyli w strachu; dodaje, że Ukraińcy byli sprawcami wielu 
zabójstw; wspomina, że w pobliskim lesie jest grób dwóch uciekinierów żydowskich, zabitych 
przez Niemców; zapytany o to, kiedy zakończyły się transporty Żydów do obozu, odpowiada, że 
miało to miejsce w 1944, kiedy Niemcy wyruszyli na front rosyjski; dodaje, że ostatni pociąg, 
który dowoził do Treblinki był pociągiem osobowym z Francji.  
 
 
[02:] 13:48:23- [02:] 20:26:21                                                                                                                                   
14:15 - 21:10                                                                                                                                             
 
 
Uzupełnia, że wówczas [w 1944] wyjechali Ukraińcy i wszystko zostało zamknięte; dodaje, że 
miało to miejsce już po buncie w obozie; wspomina, że nie jeździł wtedy do żwirowni, bo i ona 
została zamknięta; zapytany czy przyjeżdżał w okoliczne tereny po wejściu wojsk rosyjskich, 
odpowiada, że nie bo wszystko było zaminowane; dodaje, że był tu po wojnie na grzybach; 
zapytany o inne historie o Ukraińcach, odpowiada w sposób nieparlamentarny; dodaje, że 
Ukraińcy bili Żydów pracujących przy budowie parowozowni kolbami karabinów na śmierć; 
opowiada wspomnianą wcześniej historię o tym, kiedy Żyd prosił go o chleb, a Ukrainiec strzelał 
do niego z automatu; wówczas Niemiec, żołnierz Wermachtu w drodze na front, ukarał 
Ukraińca; wspomina, że w owych czasach panowało bezprawie, a życie ludzkie nie było nic 
warte; zapytany czy jeździł w dalekie trasy odpowiada, że tak; jeździł pociągami towarowymi i 
osobowymi do Warszawy; zapytany ilu było maszynistów w Małkini, odpowiada, że około 100; 
dodaje, iż był to wielki węzeł; wspomina, że obsługiwał pociągi wojskowe na trasie do 
Białegostoku; zapytany o to, czy maszniści rozmawiali między sobą na temat Treblinki 
odpowiada, że tak ponieważ mieli do siebie zaufanie, dodaje, że niemiecki dyspozytor był 
odpowiedzialny za przydzielanie służby do Treblinki; zapytany czy pamięta przyjazd Himmlera 
w 1943 odpowiada, że tak, ale nie przytacza detali; wspomina, że okoliczna ludność starała się 
niczym nie interesować, bo każdy żył w strachu o własne życie; zapytany o opinię jaką miały w 
okolicy kobiety prostytuyzujące się z Ukraińcami odpowiada nieparlamentarnie i mówi, że 
niektóre jeszcze żyją; zapytany czy znalazły one później mężów nie odpowiada jasno, lecz 
dodaje, że przepijały one wszyskie swoje zarobki. 
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[02:] 20:26:21                                                                                                                                         
21:10 
 
 
 
[02:] 20:28:21- [02:] 22:45:20                                                                                                                                   
21:12 - 24:27 
                                                                                                                                          
 
[na dworze] 
 
Pokazuje skąd przyjeżdżały pociągi i gdzie stawały; wspomina, że wcześniej było to puste pole, 
a Niemcy posadzili rosnący tu obecnie zagajnik; mówi, że dowoził transporty co drugi dzień 
przez parę lat; pokazuje, gdzie była brama i wspomina, że nie miała napisu; dodaje, że nocą był 
zakaz jazdy pociągów; dowoził transporty tylko w dzień; pokazuje, że końcówka pociągu 
stawała przy postawionych obecnie kamiennych obeliskach.  
 
[02:] 22:45:20                                                                                                                                        
24:27 
 
[przerwa] 
 
[02:] 25:30:06 - [02:] 26:46:17                                                                                                                                  
26:26-27:45                                                                                                                                            
 
Pokazuje, gdzie szedł tor do kopalni; wspomina, że nie widział jak wyprowadzano Żydów z 
wagonów; pokazuje w którym miejscu ogrodzenie obozu dochodziło do drogi, gdzie była brama 
i gdzie rósł kiedyś zagajnik. 
 
 
[02:] 26:46:17                                                                                                                                                       
27:45 
 
                                              [02:] 00:47:07- [02:] 26:46:17 
 
 
 
[Time coded from Polish by Agnieszka McClure] 
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