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Preface 
 
 The following oral history transcript is the result of a videotaped (audio taped) 
interview with [“N”], conducted by [“N”] on [DATE] on behalf of the United States 
Holocaust Memorial Museum. The interview took place in [CITY] and is part of the 
United States Holocaust Memorial Museum's collection of oral testimonies. Rights to the 
interview are held by the United States Holocaust Memorial Museum. 
 The reader should bear in mind that this is a verbatim transcript of spoken, rather 
than written prose. This transcript has been neither checked for spelling nor verified for 
accuracy, and therefore, it is possible that there are errors. As a result, nothing should be 
quoted or used from this transcript without first checking it against the taped interview. 
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KASETA 3/1 

Plansza: Stefan KUCHAREK 

 12 March 1998 

 Tape 1 

 - Co się tak patrzysz na mnie? Mam się odwrócić? 

- Proszę  

- To zaczniemy : jak się pan nazywa? 

- No wie pan jak. 

- Ale proszę jeszcze raz powiedzieć. 

- Kucharek Stefan. 

- I Pan się  urodził. 

- W Małkini. 

- W którym roku? 

- W 22 

- A czy Pan jest z zawodu maszynistą, kolejarzem? 

- Tak 

- I pan przed wojną co robił. 

- Prze wojną pracowałem w tartaku w Rozkach. 

- W Wózkach? 

- W Rozkach. 

- A gdzie to jest? 

- No od Małkini jakieś dwa kilometry. 

- Proszę powiedzić a w Małkinii przed wojną byli Żydzi, mieszkali? 

- Ooo, dość sporo. 

- Dużo? 

- Tak. 

- Pan miał jakieś kontakty specjalne z nimi? 
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- No. Po prostu taki Iciek był, ..................... dobrze ona była Enia a druga była 

Liwka. Myśmy zawsze siatką łapali ryby na Bugu, na Bugu oczywiście. No ale 

jeszcze znalim też w ogóle Panie innych,. 

- Do szkoły pan chodził z Żydami? 

- Tak, tak, tak. 

- I były jakieś kontakty przyjacielskie? 

- No normalna sprawa, normalna sprawa. 

- Czy tutej byli również Żydzi religijni z pejsami? 

- A to byli wie pan jeszcze, starsze takie, rzezaki, Rabiny o. A tak to nie. 

- A jakby pan tak powiedział, mniej więcej na całą ludność Małkini ile było Żydów 

tutaj. Mniej więcej tak w pana oczach? 

- A bo ja wiem, przeważnie 50% było Polaków i Żydów. No. 

- I kiedy pan się stał maszynistą? 

- Kto ja. Już, zaraz po wojnie. 

- Aha jak już wybuchła  po wojnie. 

- Tak. 

- A pan pamięta kiedy wybuchła wojna. 

- Pamiętam. 

- Może pan określić dzień, kiedy wojna wybuchła. 

- W 39 rok drugiego, a pierwszego września. 

- Jak to było dalej, jak pan w ogóle, jak pan czuł, co pan widział? 

- O co widziałem, widziałem panie jak tam Niemcy panie, jeszcze jeszcze drugiego 

września czy pierwszego września, jeszcze w Małkini ich nie było. Ale samoloty 

już bombardowali. No. Chodzili Niemieckie. 

- A czy były jakieś domy zburzone tutaj? 

- Ale. W ogóle, stacja, domy wszystko zburzone było. 

- A proszę powiedzieć, a przed wojną w Treblince, co było? 

- Przed wojną w Treblince co mogło być panie, normalna panie stacyjka taka i już 

więcej nic nie było. 

- Nic więcej? 
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- Aaa a było jeszcze, proszę pana, bo przed wojną ta bocznica co tutaj idzie do lasu, 

to żwir brali. A oni stawiali wagonami i żwir brali go. I później stąd Niemcy panie, 

zabronili żwir brać no i Żydów wpychali, to i między innymi ja. 

- A proszę powiedzieć tak, a kiedy po raz pierwszy pan zobaczył Niemców w 

Małkini? 

- No to proszę pana już było już po 15 września.  

- I co? Wkroczyli? 

- Jak to co. Normalna rzecz. Każdy się chował, każdy się bronił (mrowił), no bo 

wiadomo jak było. 

- A tutaj przyszli i zostali na miejscu? 

- A nie to poszedł swont, a później zostali wie pan, żandarmeria, gestapowcy o. 

- A pan co robił? Wtedy pan miał ile, siedemnaście lat? 

- Gdzie! Jakie siedemnaście, jak Niemcy przyszli jak jestem 22 rocznik no to 

siedemnaście lat miałem? Panie co pan. No grali mi wie pan w cuda. 

- No ile pan miał lat wtedy 

- No nie wiem, jak pan  tam ja jestem 22 a w 39 przyszli Ru.. Niemcy. No to ile 

miałem lat. 

- Siedemnaście. 

- No 17 to skończyłem 17. 

- Osiemnasty. 

- Tak. 

- I co? 

- A jak to co drogi panie, każdy się ukrywał gdzie mógł tylko panie. A później 

innego chodu nie było, proszę pana trzeba było iść na kolej. Jak kto na kolei 

pracował to już Niemcy na wywóz, na roboty tam wie pan te konserwacyjnie, jak 

oni to nazywali, panie, już nie brali. Tylko jak się pracowało na kolei. Ja jako 

młody chłopak już poszedłem na kolej. 

- Kiedy pan poszedł na kolej? 

- No to było bo ja wiem. Zaraz po wojnie, cholera. Zaraz po wojnie. 

- I co pan robił na początku? 

- Na początku robiłem w warsztacie a później poszłem na parowóz. 
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- Pan się uczył jeździć na parowozie, jakieś były kursy? 

- Były były, były były. 

- Było  trudne, prowadzić parowóz. 

- Noo, było trudne, wie pan dla chcącego nie było nic trudnego nie ma sprawy. Ja 

miałem do tego zaufanie no i dla mnie nie było trudności wielkich wie pan. Jeszcze 

chodzi, oj, ojciec mój był maszynistą, przed wojną był. 

- I gdzie pan jeździł na początku tym, parowozem. 

- No. W Małkini na manewrach. 

- Na manewrach, to miał pan tylko manewrowanie? 

- Tak, tak, tak, no a później wie pan już się jeździło do Treblinki, do Warszawy na 

Usakurdy se. To już wie pan , to już trzeba było mieć zezwo.. zezwolenie. Ale 

gestapowcy musieli dać zezwolenie że jaki maszynista czy pomocnik wie pan 

musiał, miał oprawo jechać, przekroczyć granice i jechać do Białegostoku . 

- No tak, bo tutej była graa na .............. 

- Tak, tak, tak. 

- I pan był proo  maszynistą pociągów osobowych 

- A byłem, byłem. Tak byłem. Prowadzałem osobowe. 

- Pan pamięta kiedy tutej w 41roku przyszli Niemcy i zaczęli tutaj robić w Treblince  

zakładali obozy, pan pamięta? 

- Pamiętam. 

-  Jak to było? 

- Normalna sprawa proszę pana  bo panie  myśmy przywozili tutaj szyny do 

Treblinki i z Treblinki wie pan tego ułożyło.  Szyny kolejowe podkłady o! 

- A To było jeszcze wtedy kiedy tutaj byli Polacy i Żydzi? 

- Tak. 

- I co oni robili tutaj? 

- No Żydzi nie wie pan co robili? 

- Ale ja mówię jeszcze o tym pierwszym okresie, kiedy był tutej jeszcze obóz pracy. 

Pan tutaj był wtedy, w 41 roku. 

- Byłem. 

- I co. Pan widział coś w środku? 
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- W środku to nie. Bo nie puszczano nikogo, nie wolno było. Nieraz jak ja wisza wie 

pan czy doszedł to od razu. W łeb i koniec. 

- I pan. Dlaczego pan tutej przyjeżdżał. Pan tutaj zwoził jakieś towary? Materiały? 

- Nie, nie materiały, tylko żywność przywoziliśmy. 

- Ale to było  później już. 

- Tak. 

- Dobrze... 

- A przed... przedtem, nie. Przedtem to proszę tylko podkłady i żwiry przywoziliśmy 

tu. No i częściowo żwir braliśmy. O to, Żydzi ładowali łopatami. Na wagony 

-  Czy pan pamięta, po raz pierwszy, kiedy pan przywiózł tutaj Żydów, znaczy nie 

chodzi mi o dzień dokładnie, ale jak to było, co panu powiedzieli? 

- Proszę pana to było, w czterdziestym chyba drugim roku. Tak. Jak im pokazywał 

wie pan, jak zezeszli na most Warszawski, czyli na Siedlecki jeszcze bo to na 

Siedlce było proszę pana no to ja pokazałem że jade tu, to Żyd mnie pokazywał, że  

głupi ja jestem. 

- No ale skąd pan wiedział, że oni tutaj jadą. 

- Ja  ja, ja nie wiedziałem, no panie. 

- Skąd? 

- Jak to skąd, no stąd jak przywoziliśmy. 

- Ale ja mówie o tym... 

- Proszę pana , przecież w Małkini to było w ten sposób że jak pal.. jak  palili 

początkowo, tak śmierdziało jak był metr z tej strony od południa, niech ręka boska 

broni – no. Jak ich palili oczywiście. 

- Pan ich. Jak to było, znaczy pan ich brał skąd – tych Żydów? 

- Z Małkini. 

- Z Małkini, to były długie pociągi? 

- Tak. To były po 42, 4 wagony, proszę pana na pół rozdzielaliśmy. Na nasz 

żwirowni, no nie ja oczywiście Niemcy. Ale myśmy tyłem spychali do Treblinki. 

Do bramy. Zajeżdżaliśmy proszę pana tutaj, stawialiśmy proszę pana wagony, 

brama się zamykała i koniec. 

- Jak długo tutaj trwało jak pan tutaj był z tymi wagonami? 

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. 



Kaesta 3 KUCHAREK STEFAN 
 

7

- Jak długo? 

- Tak. 

- A ile byliśmy, no tylko 

- I pan wracał tym parowozem? 

- Tak. 

- Pan ich tylko odstawił? 

- Podstawiłem, proszę pana, Żydów odstawili ja wagony zabrałem i koniec, no. 

- A czy? 

- I muzyka się urwała. 

- Czy pan widział, w jaki, sposób tych Żydów wysadzali z pociągów? 

- Nie, bo już nie było możności. 

- No a przecież pociąg stał z panem. 

- Nie proszę pana, od razu proszę pana podczepili mnie parowóz to to ja się 

cofnełem jakieś panie z 50 metrów, proszę pana i oni, i oni tam robili co chcieli z 

niemi. Już ja nie wiem, to tego, już tego ja nie powiem panu. Bo ja tego nie 

widziałem.  

- A czy pan widział zawsze. Ja rozumiem że pan te pociągi brał z Małkini.... 

- A to ja wiedziałem o tym. Wiedziałem. 

- Nie ale czy pan wiedział kiedy przyjedzie pociąg dany? Mówili panu wcześniej 

Niemcy? 

- Nie. Wcześniej to nie mówili Niemcy proszę pana tylko wcześniej powiadamiali 

mnie, że na służbę jadę i tu i tam. O w ten sposób. 

- Znaczy, to znaczy gdzie tu i tam, do Małkini? 

- Tak. Do Małkini jeszcze z Małkini do Treblinki. To już jak Treblinki to już 

wiedziałem po co. 

- A czy pan może sobie tak przypomnieć po raz pierwszy kiedy pan ten transport 

Żydów tutaj przywiózł, taki pierwszy dzień? 

- Proszę pana to było... 

- Znaczy mi nie chodzi o konkretny dzień, tylko co panu powiedzieli, jak to było? 

- Panie to było w ten sposób, że proszę pana ja Treblinki nie znałem specjalnie. 

- Pan nie znał? 
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- Nie. Nie znałem specjalnie Treblinki. Tylko proszę pana, wiedziałem o tym, że 

panie Żydów przywożą do Treblinki  i i i ii potąd ja wiedziałem o tym. Ale że ........ 

nie byłem. Tylko później jak ja dostałem od dyspozytora powiadomienie, proszę 

pana że ja musze jechać do Treblinki, z pociągiem. Co miałeś do gadania, nic. 

Trzeba było jechać, panie, pół pociągu zostawiłem w Małkini a z połowo 

przyjechałem tutaj. No i już. 

- To były wagony towarowe? 

- Co? 

- To były wagony towarowe? 

- A jedne były towarowe, drugie były osobowe. Te z Francji co przychodziły to były 

osobowe. 

- A skąd pan wiedział że oni z Francji są? 

- A wiedziałem. Bo napisane było na wagonach. Francja & Poland. 

- Czy pan kiedykolwiek słyszał co ci Żydzi w tych pociągach, czy wagonach 

towarowych, czy osobowych, coś mówili, coś krzyczeli.  

- Nie no, jak ja powiedziałem, co przed chwilą mówiłem, że jadę ale tu – to Żyd 

mnie pokazał że ja, wiesz, głupi jestem. 

- A pan się nie bał tak pokazywać? 

- Ale. Za pokazywanie to wie pan co było? 

- To dlaczego pan to zrobił ale ryzykował przecież. 

- Wie pan każdy człowiek, Żyd człowiek jest i  Niemiec i i inny pan też człowiek 

jest. Wie pan ka ka każdy się broni jak może, no. I co może po pokazać. 

- Jak długo trwały takie transporty które pan tutej miał. 

- No panie. Trwały proszę pana nie rok.  

- I pan tutej często przyjeżdżał. 

- No pare razy byłem ładnych. 

- Czy była jakaś specjalna historia , którą pan zapamiętał z tego okresu, jakiś dzień 

wyjątkowy. Czy coś, co panu utkwiło w pamięci. 

- No wie pan no historia to była cały czas taka sama. 

- Ale coś specjalnego, co się wydarzyło? 
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- A specjalnego? To jakiem panie, proszę pana podjechał pod brame tu o, to panie 

proszę pana  stał skutyUkrainiec, chciał wie pan wie pan im powiedzieć cóś panie, 

to od razu panie buchnął ze dwa trzy razy. To dobrze że taki maszynista panie był, 

że, że po niemiecku gadał. I to był gestapowiec, żeby to był Ukrainiec to by mnie 

rąbnął w łeb. Zresztą tam pokazane o.  

- To było wtedy kiedy pan im pokazał to? 

- Tak. Człowiek ryzykował, wie pan. A przecież .... już była taka sprawa, to było 

15.IX.42 roku proszę pana, no i taka o. W Treblince na stacji, no, było. Obleciałem 

panie pociąg, proszę pana a taka Żydówka panie, pokazała no pokazała mnie, 

pewnie, pewnie chciała jeść, no to ja miałem takie kanapke wie pan, panie no 

przecież wiem że Żydzi przecież z szynko nie nie  jedli tylko jeszczo. Wie pan. Ja 

nie potrzebuje tłumaczyć bo bo wy wiecie jak to jest. No ale wie pan. Człowiek z 

głodu wszystko zje.  Proszę pana i tak wyszłem z parowozu, poszedł tam po 

karbach tu ten a ona była w pierwszym wagonie za parowozem, panie, No ja panie, 

po prostu no te kanapke rzuciłem  i  ona chapnęła w ręce. Patrz skurwysyny panie 

zabrali. 

- Kto? Ukraińcy? 

- Ukraińcy. No. 

- To było w tym wagonie towarowym? 

- Tak. 

- Przez okienko? 

- No. Zabrali aby, żeby żeby nie ten maszynista, że nie umiał po Niemiecku mówić, 

a bo tych Ukraińców to brali co po niemiecku umieli mówili, a tak nie brali takich. 

- Ale w tym parowozie, oprócz właśnie Polaków,  kolejarzy byli, byli  kolejarze 

Niemcy? 

- Nie. To myśmy byli sami. U nas. 

- A czy w parowozie był wpuszczany jakiś Niemiec, Gestapowiec? 

- Nie, nie ,nie nie. 

- Nikt? 

- Nikt nie był, tylko jak się tu wjeżdżało to już koniec. Wszystko było zamknięte i 

do widzenia. Odczepili parowóz , kazali się cofnąć i do widzenia. 
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- No ale potem pan przyjeżdżał po te wagony, już puste. 

- A tak. No to przyjeżdżalim. Nie staliśmy proszę pana przecież ile, z pół godziny, 

proszę pana i brama się otworzyła, no i ten Niemiec Komy. I już. Jechaliśmy ....... 

.......................... zaczepił się wagony  już jechalim do Treblinki i już wszystko było 

O’k. I póżniej już jak ich odstawiliśmy dokładnie te puste wagony, i wzielim my 

sobie te ...........................drugie połowe. I znów przyjechalim tu. 

- A czy pan widział te wagony już puste, jak wyglądały, miał pan okazję zobaczyć je? 

- A miałem, miałem. A to co tam panie jak to było, zaburzone, zasrane, za tego. Wie 

pan jak to jest, tylko jest człowiek 

- Te wagony tam były sprzątane wMałkini? 

- Tak. Tak. I to sprzątali Żydzi.  

- W Małkini?A skąd oni byli w Małkini? 

- Panie bo jak, gazownię budowali w Małkini, proszę pana to Żydzi robili przecież, 

no 

- I oni tam byli trzymani w Małkini czy tutaj w Treblince? 

- Nie. Przywozili z Treblinki .....................(stop) 

- Nie boje i nie będę się bał, to co wiedziałem to mówie. 

- (Poczekaj, poczekaj) 

- Pamięta pan jak wyglądało ogrodzenie obozu jak pan tutaj te transporty 

- Jeszcze ogrodzenia nie było. Tylko Żydzi kopali dół, a ogrodzenia żadnego nie 

było, tylko było obstawione Ukraińcami po prostu. Ukraińcami było obstawione, 

ale to niedługo było. Później bracie co zrobili to jakiś, no z kolczastego drutu  takie 

ogrodzenie. I dlatego, że później był smród to prawdopodobnie, ja go nie 

widziałem, że Hitler panie tu był i tu śmierdziało, znaczy Gestapo było w Małkini 

to on tam wie wszystko. I na skutek tego panie, Hitler zabronił, żeby to palić. No i 

zrobili takie, wie pan takie ooo, no jak strop, przypuśćmy tu podsunęło się 

wkładało spalili i koniec. I przestało śmierdzieć już w tym czasie. 

- Czy znał pan Franciszka Ząbeckiego, zawiadowcę stacji Treblinka? On na 

Treblince, tutaj na stacji kolejowej, mieszkał. 

- Ja nie pamiętam, nie powiem tego. Nie wiem. 

- A niech nam pan teraz powie tak – tutaj było dużo Ukraińców- Wachmanów 

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. 



Kaesta 3 KUCHAREK STEFAN 
 

11

- Tutaj? 

- Tak. No proszę pana ich było tutaj dość sporo, dość sporo. 

- Pan znał ich osobiście? 

- Nie. 

- A czy pamięta pan kiedy zaczęli tutaj przyjeżdżać? 

- Kiedy ja przyjeżdżałem? 

- Nie nie kiedy zaczęli się tu pojawiać po raz pierwszy, ci Ukraińcy? 

- No to proszę pana za za zaraz po wojnie, zaraz po wojnie. 

- A ilu Niemców było tutaj? 

- No ile to było panie, czterech, pięciu, a resztę byli Ukraińcy. 

- Tylu pan widział,? 

- Aa to to normalne no mówie no. 

- A czy pan miał jakieś okazje by porozmawiać z tym Ukraińcem? 

- A skąd panie! Tam nie wolno było do nich dojść. 

- A oni się tutaj w Małkinie nie po.. nie pojawiali? 

- Nie, pojawiali się i proszę pana jak już ze swoją się ożeniłem a taka, u 

Gwoździków, była taka knajpa panie, a taka Mańka była z Warszawy, tam zaraz 

naprzeciwko mieszkała to tam dawała w rurę dobrze z tym Ukraińcem. A pan ja ja 

ja już miałem, wie pan już papiery były brudne dobre, ze ślubu ......... chciał mnie 

pierdolnąć w łeb. Matka przyszedł ojciec. Ona kurwa wpadła, akurat go za łapy 

złapał bo by mnie było jebną. Ukrainiec to bitki jest. 

- Pan powiedział, wcześniej że tam było w Małkini 50% Żydów mieszkało. 

- Tak połowę. 

- No i co z nimi? 

- Do tej pory nie znam panie nic kompletnie 

- Tutaj przywieźli. 

- Nie wiem. Tego nie wiem proszę pana bo Niemcy zabrali. Bo wie pan. Brozka 

gra.. była... najsampierw to był na pół stacji granica a później po Brozkach, proszę 

pana tutej i tam zostało tak, no i przyszło to panie Niemcy ich pozabierali i ślad 

zginął do dziś nie wiem. A przecież mówiłem. No nie wszystkich znajomych tych 
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Żydów. Jak coś jak tego, to dajcie znać albo cóś tego nie do dziś śladu nie ma , nie 

wiem albo ich wybili, albo nie wiem. Najprawdopodobniej tak. 

- Pan mi tutaj opowiadał taką dosyć miłą historię, jak była ta kobieta Żydówka, 

którą pan dał tą kromkę z szynką, czy było tutaj coś podobnego, jeszcze raz się 

panu zdarzyło? 

- A było, było. 

- Jak było? 

- Proszę pana, jak parozownię budowali, wie pan w Małkini. No ić takich Iciek, jak 

on miał nazwisko, już zapomniałem, Wender nie Wender, cholera, Iciek miał, był, 

myśmy dobrze żyli z nim, z tym właśnie z Żydem. 

- On był z Małkinii? 

- Nie on nie był z Małkinii on był z Białegostoku. Mówi Stefan, mówi, przynieś mi 

kawałek chleba. Chleba chciał nie mówił z szynką. No i wtenczas, panie miałem 

kanapkę taką z boczkiem ....... takiego i dałem mu to a ten skurwysyn ten ten 

Ukrainiec zauważył i musiał, a Niemiec nie dał. Bo on by mnie rąbnął w łeb za to, 

nie wolno było z nic!  

- Czy inne były takie historie, gdy  pan jeszcze jako, doczepiał się z tym parowozem 

czy ktoś tam krzyczał wody, z tych wagonów? 

- A to bez przerwy, no, 

- To niech pan powie o tym, proszę. 

- To, bez przerwy było, kochana bo przecież jak dojechaliśmy, tego, przecież to 

jeszcze było, wie wie pan woda już była proszę pana zakażona, .............................. 

jak by człowiek  się napił no szlag by go trafił wie pan jak początkowo jeszcze tego 

nie było no to wie pan, ha ha ciężko to określić , no to jakąś tu butelkę coś tego no 

to się podało no. Bo te sukinsyny stali, a dużo brakowało, mrugnął tylko. A co im 

na tem zależało? Rąbnąć kogoś tam w łeb. 

- A gdzie oni mieli swój wagon, ta ochrona pociągu. 

- A to oni mieli proszę pana. Oni w brykach siedzieli. Byli bryki w wagonach. Wie 

pan takie, hamulcowe, bryki proszę pana  no i w tech wagonach po dwóch 

siedziało, jeden z jednej strony, drugi z drugiej, i oo z tą bronią 

- A czy były takie wypadki na tej trasie między Małkinią, a. 
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- A byłoo, tam ola Boga nabitych do cholery. 

- Ktoś uciekał? 

- No uciekał. 

- No i co? 

- No Jak to co, nie pytaj się. 

- Strzelali 

- No pewnie. 

- A czy komuś się udało uciec? 

- A bywały, bywały, bywały. 

- I co wtedy? 

- A no gdzieś uciekł, zginął 

- Ale nie zatrzymywali parowozów wtedy 

- Nie nie nie, bo nie wolno było, bo Niemiec na parowozie był, 

- On był z panem na parowozie, tak ? 

- Tak. 

- I co było shnel shnel. 

- Tak, szhel ledwo zili i na końcu był telefon. Tak że końcowy, u nas w parowozie 

miał połączenie. 

- Pan mówił, że pan im pokazywał tak? A jak pan nie był w środku obozu to skąd pan 

wiedział co tam się dzieje. 

- Ha ha ha ha. No to normalna sprawa, 

- No? 

- Przecież bywały rzeczy takie, że i z obozów ludzie uciekali. Przecież był taki Isiek, 

jak on na  nazwisko miał to już ja nie pamiętam, kochany, no i uciekł im. No A że 

znał tam gdzie myśmy mieszkali to wszystko, przesiedział i mówi Stefan – ty mnie 

przeprowadź przez granicę . Do Ruskich . Nie, no .... przeprowadź – to nie taka 

była prosta  sprawa. No ja  w końcu się zlitowałem no. Przyszedłem już do piwnicy 

go zaprowadziłem, ten trud poniosłem, przeszedłem Ruskich ................co później 

się stało to nie wiem, nie ma ich do tej pory. 

- I on potem powiedział co się dzieje w środku w obozie ten Iciek, mówił panu coś co 

tu jest? 
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- Nie! Bo on jeszcze nie był, bo on po drodze uciekł. 

- No ale skąd pan wiedział tutaj co się dzieje? Że tutaj palą ludzi, że tu tyle... 

- Ale nie wiedzielim, wiedzielim ale to nie jeden przecież to okolica wiedziała już 

później. 

-  Mówili o tym? 

- Tak. 

- A czy Ukraińcy też mówili o tym? 

- Nie wiem. Tego nie było, nie wolno było. Panie Ukrainiec nie powiedział do kogoś 

panie a Polak by wydał do Gestapowca. Uuu koniec. W łeb i koniec, dupa. Już nie 

było tego. Sami się bali oni. 

- Czy inny był ten dym, który czuć było? 

- Ale! Nie dym tylko smród! Tak jak my usiedli przy stole, tak ja w domu jak był 

wiater. To z tej strony od południa od Treblinki do Małkinii to nie można było 

usiedzieć. Tak śmierdziało początkowo. A później jak już bracie wiesz. Zrobili, 

tego... te krematorium palili .............................. to nie śmierdziało .............. a 

początkowo palili na wierzchu. No. 

- Mówią, że tutaj był bunt w tym w Treblince, że walka była z Żydami, że Żydzi tam z 

Niemcami z Ukraińcami. 

- A było, było no i co z tego. 

- Ale co tam, pan to słyszał... 

- Słyszałem trochę na ten temat kochany, co było – wybili panie i koniec. 

- Ale trochę uciekło? 

- E tam co uciekło. Jeden na dziesięć albo i więcej, nie wiem. 

- A pamięta pan właśnie tą obławę tutaj w okolicy, ściąganie wojsk Niemieckich czy  

staż pożarną tutaj, pamięta pan coś z Małkini. 

- No. No i co 

- Że tu przyjechała? Nic pan nie wie? 

- Wiem o tym dokładnie 

- A pamięta pan kiedy to było? 
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- No to było chyba w 42 albo trzecim chyba jakoś tak, zrobili obławę do, ci 

Ukraińcy tu było ze 4 Gestapowców było, nie dawali radę i dla tego zrobili obławę 

po lesie wszędzie. 

- Znaleźli kogoś? 

- Nie znaleźli no. Chyba był ostatni dureń Polak, proszę pana który by w tym 

momencie panie  przyszedł kurwa w tym momencie i powiedział chodź u mnie 

Żyd jest. No panie. Przecież ja miałem takie wypadki. Dwie Żydówki trzymane, 

trzymałem panie, bo ja wiem może ze trzy dni. A później przez przez granice, 

panie zaprowadziłem je  w nocy i dobrze. 

- No to niech pan opowie o tym. O tych Żydówkach, jak pan trzymał je. Przyszły do 

pana w nocy? 

- No w nocy. W nocy przy... wieczorem przyszły, wieczorem 

- A skąd one były? 

- A to ja nie wiem tego. 

- Stąd uciekły. 

- Nie, z Łodzi,  

- Mhm 

- z Łodzi byli one. 

- Ale ni były tutej w obozie? 

- Nie nie nie . Nie były . 

- I co przyszły do pana... 

- Po prostu dało się im ucieknąć w Małkini z pociągu. 

- A one uciekły z pociągu w Małkini? 

- Tak, Tak. 

- No i gdzie pan je ukrywał? 

- No w domu siedzieli. 

- Ale gdzie w domu? W mieszkaniu normalnie? 

- W mieszkaniu normalnie, proszę pana i koniec. Ale przyszły w taki sposób, że 

proszę pana nikomu nic, nie mówiłem ani ojciec matka ani ja. 

- Pan nie mówił o tym ojcu? 

- Co? 
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- Nie mówił pan ojcu o tym? 

- A ojciec wiedział, wiedział ojciec. 

- Nie bał pan się je trzymać, tak w domu? 

- Nie. Dlaczego? To przecież człowiek. 

- No ale Niemcy by przyszli? Zabili by pana, ojca i matkę. 

- Wie pan każdy ryzykował życiem, niestety. Taka była wtenczas prawda. 

- I pan tym Żydówką on powiedział. Co to jest Robinsa co się tutej dzieje... 

- Tak, tak, tak ,tak wszystko powiedziałem im. A oni już wiedzieli już z góry. Tylko 

chcieli na dokument wiedzieć że ja tylko mówie prawde. Więc, tego. Jedno to 

pamiętam Enia się nazywała, a druga to już nie pamiętam, nie wiem, bo to tyle lat 

kochany to. 

- I co było z nimi? 

- Nie wiem, nie słyszałem, zginą bo, ja powiedziałem tej Eni. Enia w razie kiedyś 

przeżyjesz no bo to już było wiadomo, jak Niemcy napotkali to w łeb i koniec, nie 

było cudów żadnych. Tam Enie kiedyś jak przeżyjesz to napisz albo przyjedź do 

mnie . Nie ma do dziś żadnego śladu. 

-  Ale ona gdzie, ta wyszła, na ta na granice z Niemcami. 

- Nie. To ja ich zaprowadziłem do granicy, przez granice przeprowadziłem ich do 

Ruskiech i koniec. 

- A pan mówił z kolegami na temat tych transportów z maszynistami innymi? 

- Nie, no to wie pan w Małkini, przecież maszyniści wiedzieli wszyscy o tym, 

wszyscy wiedzieli, tylko nie wszyscy jeździli tutaj. 

- Ale ilu, ilu  było tutaj takich, którzy jeździli jak pan? Ilu jeszcze było takich? 

- Oni nie żyją. 

- Już nikt nie żyje? 

- Nie ani jeden nie żyje. 

- A Teffan żyje. 

- Wacek? 

- Pan Wacław Tefan? 

- Tak, a skąd go pan zna? To mój kolega panie. 

- On tu z panem jeździł tutaj. 
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- Tak. 

- No ilu tak było tych Polskich maszynistów, którzy to robili, ja wiem z dziesięciu? 

- O to panie! Jakie dziesięciu panie, może ze stu a może więcej, panie. Jeszcze to 

byli i wie pan i z Łodzi i z Warszawy i cholera wie skąd panie. 

- No a czy ktoś panu mówił, z tych kolegów, którzy może coś widzieli w środku? Nikt 

panu nie mówił? 

- Nikt panie. Nie wolno było mowy żadnej, no, chyba, panie. Dojechałeś do bramy, 

bramę otworzyli wstawiłeś, odczepili parowóz i koniec. 

- Znaczy, nigdy pan nie wiedział jak ich z tych wagonów wyrzucają? 

- Nikt nie wiedział, nie tylko ja. Nikt nie widział. 

- Ale słyszał pan jakieś krzyki,  wołania, coś? 

- Nie tam, panie, panie. Jakie było krzyki jak to proszę pana było od bramy do tej  , 

do tej kotłowni tak zwanej, czyli do tej wie pan tego obozu. Tam było bo ja wiem z 

pół kilometra. To jaki tam krzyk, panie. Mógł być. Zresztą panie co tam – krzyk. 

Zaczął krzyk no to pałą w łeb, pałą. 

- No ale to byli Żydzi którzy też pracowali, którzy sortowali tą odzież, ja wiem 

- Panie co to sortowanie, sortowanie panie. Tak samo jak my tutaj, po kielichu 

wypijemy a jeden nie będzie pił i koniec. No. To samo i tam było. No. Normalna 

sprawa. Panie. Sortowanie. Dziś posortował dziś wychuchoł jutro zabił i koniec. 

Tak było bo inaczej nie było. To co ja wiem i to co tego, to wam właśnie chce tu 

przetłumaczyć i już. 

- To niech pan powie tak, tak ogólnie jeszcze raz, o tej swojej pracy. Tak. Tak co pan 

jakby nikt nie wiedział o tym. Proszę się postarać tak opowiedzieć nam taki jeden 

dzień pana pracy. Kiedy to było, o której godzinie, jak pan szedł do pracy, co panu 

mówili? 

- No to proszę pana przeważnie to było proszę pana panie pociąg przychodził z 

Francji czy tam skąd indziej, jakiegoś innego kraju no to przeważnie przed 

południem. Wie pan. No to my panie ja wiedziałem z góry no to że mamy przyjść  

na służbę, poszedłem do parowozu  panie, parowóz się przygotowało do drogi 

panie przyjechaliśmy do Treblinki. Początkowo to całe składy przywozili po bo a 
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później nie. Później proszę pana, już skład szedł do Małkinii i po po pół składu 

myśmy panie brali i do Treblinki wstawiali. 

- Ale pan powiedział, że pierwsze składy wchodziły prosto do Treblinki i wtedy pana 

nie było tutaj? 

- Nie. 

- Bo kto był tym maszynistą? Niemcy? 

- Nie. Nie Niemcy byli. Tylko było panie Ukraińcy byli. Ale to był niedługo, to byli 

bo ja wiem może było z tydzień, ze dwa nie więcej. O tak w tem momencie. 

- No ale ta dniówka pana to ile trwała. 

- A to co tam panie dniówka za Niemców? Panie to co tam? 

- No to ile to było? Cztery godziny ta cała historia? 

- Ile godzin pan pracował wtedy? 

- Ile. E tam osiem godzin no tak. 

- Ta cała historia począwszy od momentu kiedy pan wsiadł , kiedy pan podczepił się 

pod ten pociąg... 

- No mówie – siedem osiem godzin, no , więcej nie było. Z przyjazdem do Treblinki 

z Treblinki do Małkinii, no... 

- Dziennie raz pan jeździł? 

- Codziennie raz. 

- Znaczy pan tak – wziął z moł, z Treblinki, z Małkinii do Treblinki te połowę 

transportu 

- No zostawiłem a po drugie pojechałem zostawiłem ponownie i koniec. No. I i te 

wagony zostały i muzeum do Małkini. A później na drugi dzień proszę pana się 

wstawiło wagony wagony z Niemiec a puste się zabrało. Najsampierw się puste 

zabrało, bo nie było gdzie wstawić, a później, później wie pan jak się wstawiło to 

do Treblinki podjechałem proszę pana i i z powrotem  się wstawiło. I wtenczas 

zamiast dwadzieścia pare to miałem czterdzieści. 

- Wywożąc? 

- Taak. Wywożąc. 

- A przywo... przywożąc do Treblinki? 

- Dwadzieścia dwa, trzy cztery o tak było. 
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KASETA 3/2 

PLANSZA 

Stefan KUCHAREK 

 12 March 1998 

 Tape 2 

- Jeszcze początkowo to przez trzy razy jak idzie ten tor na Siedlce to była bocznica 

do żwiru tu o. To początkowo tylko zmieliśmy wajche czyli zwrotnice, od siebie 

................................... odczepiał parowóz i nie wolno było wstawiać dalej. Oni 

mieli takie wajche swoje takie spalinową. A miali, później wysiadła panie i tam, 

podobno Gestapo czy coś takiego zezwolili żeby wjeżdżać pod bramę. No i nowa 

wzięło to. 

- Czy pan wie co było w wagonach, jak pan wywoził te wagony z obozu. 

- No to były namalowane różne rzeczy na na ścianach. No.       No ja po żydowsku 

nie umiałem oj tam, kogoś tam nasrane było, naszczane no i ten normalna sprawa – 

to ludzie jechali nie bydlaki. 

- Ale to były puste wagony, które pan zabierał, ale zabierał pan też i pełne wagony? 

- Nie. Pełnych nie. Pełnych nie zabierałem. Tam nic nie było pełnych bo oni te łachy 

jakie bo tylko co mnie jest wiadomo dokładnie . Wie pan jak ich rozbierali, 

Żydówek, Żydów i dzieci wszystko do naga do tego do tego  holu co ich palili. Nie 

palili a truli ich. Panie. I tam się tam otwierała taka o dziura – to ja wiem dokładnie 

o tym bo tak i siedział w Treblince i oni go zwolnili. On tam panie był, się okręcał. 

Na tego. 

- Ale co robił tam? 

- No za kare. Hm. 

- On był co Ukrainiec, Polak? 

- Polak był. 

- I ii panu powiedział o tym? 

- Taak. 

- I co panu powiedział? 
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- Przecież panie, powiedział że przecież, wkładali, czyli wsadzali do takiego pokoju 

i później zamykali drzwi panie i to wszystko upadło, i tylko krzyk był więcej nic. I 

na tym się polska skończyła. 

- On tam pracował, czy był więźniem ten Polak? 

- Więźniem był, więźniem. 

- I i co jeszcze, żyje jeszcze? 

- Nie. Już nie żyje. Tu z Górki pochodził. Taki gość   Keliszuk ale on już nie żyje. 

- I tak go zwolnili Niemcy czy uciekł? Nie wie pan? 

- Uciekł. No bo znał te tereny tu to dlatego przez druty jakoś uciekł. 

- I co i potem był w Małkini? 

- Nie. 

- A czy pan pamięta w pan wie roku wybuchła ta wojna między Niemcami a Rosją? 

- No. 

- No jak to to się  zmieniło cośwtedy? 

- Co się mogło zmienić? 

- No pan wie. Mówią że ten obóz, który zaczął przyjmować Żydów to to było 

dokładnie tego samego dnia czy troszke parę dni później kiedy była ta wojna 

Polsko -Niemiecko – Rosyjska.? 

- No. 

- Już nie było granicy wtedy z Rosją? 

- Granica była jeszcze. 

- No właśnie, no. 

- Jeszcze była granica kochany, w ten sposób że panie jak Niemcy jeszcze stali koło 

Ruskich już nie było bo Niemcy stali na na tej granicy jakieś chciał przejść no to 

aus, auswais trzeba było mieć. 

- Ile ona, ile to miesięcy trwała ta pana praca tutaj w tym na tych, na tej trasie 

Treblinka – Małkinia  

- No to proszę pana od 39 roku? 

- No nie jeszcze w 39 roku jeszcze nie było nic tutaj... 

- No zara panie co pan mnie przeszkadza pan. Od 39 roku proszę pana we wrześniu 

jak zaczęła 1 września wojna, proszę pana to już... chyba w listopadzie przyjechali 
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proszę pana ostatnim pociągiem po żwir jak parowozownie zaczęli Niemcy 

budować, proszę pana to już później zamknęli. W listopadzie. 

- Żwirownie zamknęli? 

- Tak. 

- Żwirownie. 

- No. 

-  Do której szedł ten tor? 

- Tak. Później zamknęli. Później zaczęli Żydów przywozić i i koniec, no. 

- Pan wie w ogóle o tym. Tak mówią, że  z początku tu byli Polacy i Żydzi i oni ten 

obóz ten jakby wybudowali? 

- No panie Polacy że byli to już było przecież tam są dwa obozy 

- Tam dalej,  

- No. Polski i Żydowski. 

- I pan wtedy jakiś miał z nimi kontakt. Coś słyszał co oni robią? Nie? 

- A o tym obozie pracy? Tam dalej dwa kilometry dalej wiedział pan? 

- A wiedziałem, wiedziałem. 

- Była pan tam może w żwirowni? W samej żwirowni? 

- O później już nie nie puścili nas. 

- A kto obsługiwał ten tor do żwirowni? 

- Do żwirowni? Tam było zamknięte już. Nie wolno było wjeżdżać w ogóle . Tam 

jak chciał wjeżdżać, żwiru nasypać to od dyżurnego trzeba było brać klucz z 

wywrotki. Do tech miał konduktor. I tam się wjeżdżało i Żydzi nasypywali ło 

łopatą. Żwir, no. 

- Ale wjeżdżał pan tam do żwirowni? 

- Tak, tak, do żwirowni wjeżdżałem, no tak  bo inaczej jak jak bym. Nasypali panie, 

może 25 do 30 wagonów nasypali tego, tych takich o. 

- A jak te wagony wyglądały w żwirowni? 

- Normalne sówki te niskie tu po bokach są no. 

- Niech pan powie tak. Pan powiedział wcześniej, że pan jeździł tak do tyłu? 

Prawda? Pan z Małkini jechał. Bo pan był... 
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- Nie. Bo ja z Małkini brałem pociąg proszę pana. Przyjeżdżałem do Treblinki, w 

Treblince oblatywałem i tyłem jechałem dopiero tutej. 

- Acha to tyłem pan wracał do do Małkini stąd. 

- Tak, tak, tak no bo jak by mógł parowóz obrócić. W żaden sposób nie. 

- No właśnie. Pan powiedział, że były takie wagony wcześniej te osobowe z Francjii? 

- A były były. 

- A to była taka wyjątkowa historia z tym czy często przychodziły? 

- Tak to tylko z Francji przychodziły. 

- A ile tak było tych,  tych takich? 

- Składów? 

- No? 

- O pare sztuk było,  pare sztuk było,. 

- Czy pan widział jak te wagony wyglądały w środku? 

- Tak. 

- Jak to było. 

- No to ale 

-  Jaki fajre? 

- Niee panie chodziło o tem że proszę pana, wie pan no... tam i flaszka była na tych 

wagonach panie, i wino różne, zostawało panie no... 

- A ludzi którzy tam byli w środku, pan ich też widział? 

- Nie. Tam nie puścili samego 

- Pan mógł potem tam wejść do tych wagonów, które już były puste. 

- A pusty tak.  

- I co tam.. 

- Nie bronili nikt nic Niemcy nie bronili. 

- Bo, raczej, nie do , . Nie do końca rozumiem, bo pan powiedział, że były to wagony 

osobowe? 

- Osobowe, normalne osobowe. No to było normalne osobowe. 

- I co i one też pan je tutej brał też do Treblinki 

- Tak. I z tymi wagonami ich stawiałem i z powrotem ich ściągałem. 
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- Jak pan przyjeżdżał z tymi wagonami z tym składem pociągów to tuaj byli, Niemcy 

i Ukraińcy stali? 

- Tak. 

- ]A dużo ich było? 

- Noo. Obstawe miał dobrą. 

- Z dwóch stron, 

- Tak, tak, tak z dwóch stron. I z bronią. 

- Z psami też. 

- Co? 

- Z psami? Psy czy były? 

- Nie nie nie. Psów nie było. 

- Ile ich tak było mniej więcej 100 , 50? 

- Tych Ruskich? 

- Nie. No Ukraińców, Niemców 

- Nie, no dużo ich tak nie było no panie na 20 przypuśćmy jeden dwa wagony no to 

ilu ich było 10 i koniec. No to.  Po jednej stronie i po drugiej i dobra. Z bronią to 

co. 

- A kto to pana  odczepiał tych wagonów?  

- A to Ukrainiec był.  I odczepiał. Nam nie wolno było zejść z parowozu. 

- A ten który był z panem w parowozie ten Ukrainiec który pana pilnował, on też nie 

schodził? 

- Nie. 

- A on w ogóle z panem rozmawiał w trakcie tej... 

- Nic nie wolno było rozmawiać w ogóle, bo się balim. Panie zchodził, proszę pana, 

brał ten kabel i telefon, zszedł i poszedł. 

- Mhm. Pan wie. Znaczy tutej był taki słynny Ukrainiec taki wysoki bardzo, taki 

potężny nazywali go  „Iwan Groźny”? Że on tutaj podobno tak po tych wsiach  

również miał  kontakty? Nigdy go pan nie spotkał.? Nie słyszał pan o nim również? 

- Nie, słyszałem o nim. Słyszałem o nim. Ale mowy żadnej nie miałem nigdy w 

życiu,. Nie wiem. Późnij, później się okazało, że jeden drugiego tłukł. Tu w obozie. 

- Ale jak to jeden drugiego. Kto kogo? 
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- Zabijał? 

- Ukrainiec Ukraińca. 

- Tak. 

- A dlaczego? 

- Ha ha. Dlaczego? Gadaj dlaczego. 

- Co oni kradli tam? 

- Podobno jeden był z nich taki – Gestapowiec – wie pan równał ich wszystkich po 

kolei bo jemu Niemcy tak kazali. No. Podobno, podobno no bo przecież nikt tam 

świadkiem nie był i nie mógł być. 

- A niech nam pan powie taką rzecz jeszcze co było w Małkini, w Małkini w czasie 

wojny tam było dużo takich knajp restauracji, gospód, gospody. 

- No dużo nie było, dużo nie było .Było tak u Wujników mnieli knajpe takie , co 

mówiłem przed chwilą, że chciał mnie zabić Ukrainiec o. To była jedna a później 

druga to była ta koło kościoła.  

- I oni tam przychodzili często ci z obozu? 

- Taak 

- A jak jak przychodzili. Jeździli samochodami, pociągiem. Ile 

- Niee. Pociągiem przyjeżdżali. 

- A ile to jest, to jest cztery kilometry chyba.No tak. 

- No stąd  z Treblinki do Małkini – sześć 

- Sześć kilometrów. I co? 

- Jak to co . Co mielim do gadania.  Oni mieli złoto... 

- Otóż to No. 

- Oni mieli złoto i za złoto kombinowali. Baby nieraz. Jeszczo wes ta babulka, to 

przecież mało tego że  stare – poszła się ruchać. Ale i młode dziewczyny kurna to 

za to za to wszystko. 

- Po.. Polki? 

- Taak, przecież to, przecież to, kochane było przecież to nie żadne sensa, plotka 

żadna, przecież matka z córką szła no bo chodziło o to, o złoto. I oni mieli 

Ukraińcy wtenczas ile chcieli. 

- A wyście się ich bali? 
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- No ja czego się miałem tam bać. 

- Czego, no powiedzą Ukrainiec, miał broń, miał złoto? 

- A że on miał, to co się postawiło się piwo i już. 

- A to już był żonaty w tym, w tym okresie? 

- Jeszcze nie. 

- Tutej było 
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