
 • KASETA  7/2 

 • Plansza 

 • Jerzy Skarżyński 

 • 12 MARCH 

 • TAPE 2 

 • Co pan chce opowiedzieć? 

 • O tym, o moim ojcu, jak jeździł na te  furmanki. To wóz , kiedyś 
to żeleźniaki byli. To ten skręt  w zadzie o  tak idzie to tu blachą był wybity pod 
spodem  i tam chleb  słonina, bo piekła matka. Słonina w środku w chlebie . I 
tam zawsze były  jak te Żydy  już tam te szmaty zdjęli, to telnice przekręcali 
tam piach nie piach niby sprzątali, to te paczki se zawsze  brali tam zawsze 
spod, spod  tego. W skręcie blachą obitą ojciec zna się bo w niewoli był to wie 
co to głód jak.. Kat gdzie gnat znalazł to tu gdzie żeby gęściejsza woda to mówi 
wiedział. I też mówi, że chciałby przeżyć że tyle się chleba najadł żeby na stole 
zostało. Takie życzenie w obozie w niewoli każdy miał. 

 • A niech pan powie. Ojciec pana tam znał jakiś Żydów? 

 • No na pewno znał jak oni wciąż robili. I te co do nas przychodzili 
przecież  te kamienie tłukli. To oni dwa tygodnie czy więcej przychodzili co 
dzień tłukli te kamienie. No takie kamienice  jak ta jest tyle samo zebrali tych 
kamieni. Bo ojciec jeszcze miał stawić. 

 • A z tych Żydów którzy tam byli u was wtedy któryś przeżył? 

 • A kto wie? 

 • Nikt nie wie? 

 • Pewnie nie. 

 • A ta książka o której pan mówił, gdzie ojciec pana tam występuje? 

 • To te wszystkie tablice co w Treblince so. To wszystko mojego 
ojca słowa. Co po Hebrajsku pisze tam po po po Niemiecku czy po jakiemu  po 
Rusku te takie jak się  wchodzi tutaj to ta ściana je betonowa czy coś, to te po 
prawo 6 czy ileś tych tabliców to wszystko słowa mojego ojca.  Co ojciec 
powiedział to te, bo na trzeci dzień po wojnie przyjechali taksówkami Żydzi i 
ojca  wzięli i ojciec  co to tłumaczył chodzili cały czas po obozie wszystko 
tłumaczył ojciec gdzie co jest i oni to opisywali w te  księgi . Tak tak  w tej 
książce ten ojciec, jak Kobuz Marianna o tutej, ona mieszkała. Tera w Elblągu, 
jeszcze żyje i mój ojciec. Oni co drugi dzień i  oboje w tej książce są. 

 • Ale to było  drugi trzeci dzień po wojnie  ale kiedy już po wojnie 
tak na dobre w 45 roku? 
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 • Tak. No tutaj tu  już. Trzy dni po wojnie  jak   już my  z lasu 
przyszli do domu. W którym to było? My od Kożuchowskiego przychodzili. 
Przyszli. Za trzy dni tak Żydzi przyjeżdżali taksówkami. A tak każdy mówił już 
zabijo, zabijo. To Ubowce byli. 

 • A jak to było bo pan wie był ten bunt ten, to powstanie było, 
potem jeszcze troszkę tutaj było tych Żydów  To była bo jeszcze tam były, 
pociągi przychodziły jeszcze troszkę? 

 • Nie, nie. 

 • W ogóle nie? 

 • Nie. Nie już koniec  

 • Już był koniec i co? 

 • Panie Tam na. Na końcu to tak było. Pamiętam taki malutki 
dzieciak, tu to sam zasypywałem tam na naszej pasience, na końcu tak, zabili 
tych Żydów co tam jeszcze byli, to parę, później na wierzchu leżeli te Ukraince 
zabite i przykryte. 

 • Ale Ukraince skąd były za  zabite? 

 • No z Treblinki, a Niemiec jak robił. 

 • Znaczy Ukraińców  oni też zabijali? 

 • No też schował rękę, który nie zdążyli ucieknąć to zabity został. 

 • Ale Oni stąd uciekli już w 43 roku jak gdzieś ja wiem to był 
wrzesień albo chyba październik 43 roku kiedy ten obóz zlikwidowali. 

 • Ja nie wiem , takiego małego dzieciaczka to i ja sam jeszcze 
przykrywałem. Ja pamiętam ja tam byłem tam szosa była. To tam było takich 
dwóch kolegów tych Ukraińców takie małe. Och surczysyn krzyknął na nas ten 
Ukrainiec. Ja nie wiem jak on, Waszka czy kto? Aleśmy wieli z tego. Tam 
ogrodzone było, te chlewy pamiętam stodoła to była, dom ten murowany, to my 
po tej szosy tak latali z tymi jego jego dzieciami, one z tego tego roku byli co i 
my.  

 • Ci co mieszkali już po likwidacji obozu tak? 

 • Jeszcze, jeszcze obóz był. 

 • Ale był ten polski obóz 

 • Ten, tu jeszcze dom ich stojał, później orał to wszystko 

 • No to dom stojał ale już więcej nie było 

 • Dom, stodoła 
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 • Dom, stodoła, chlewnia 

 • A to już jak później wojna to to  z Poniatowej to wszystko stoi, te 
pierwsze domy murowane, z tej cegły, z Treblinki .Wyrobków, Żyśków, ten 
dom Filmana, nie Wojtek, te wszystkie trzy domy to z tej cegły z Trebliny. 

 • -Ale  Kto te cegły w ogóle, w ogóle  woził z Treblinki? 

 • Kto. Te ludzie, spalona była wioska i brali. 

 • -A niech pan powie jeszcze raz. Znaczy Pan tam nie widział. Pan nigdy  
tam nie był w środku?Ale ojciec pana... 

 • Ja po polskim obozie chodziłem. Bo brat... 

 • No to niech  Pan opowie o tym o tym polskim obozie, tam było dużo 
Żydów? 

 • Było. Tak samo. Ale przeważnie Polacy, przeważnie Polaki, który 
nie oddał kontyngentu. Dostał 3 miesiące, następnego dnia na rano zabity 
został, tu przyborowski i  było Żydów . Ile – jeden barak był Żydów  chyba. 

 •  Ale pan pan pamięta jak było ten... 

 •  Mój brat w kostce miał wrzód i jeden dzień nie poszedł do tego 
żwiru tam do polskiego obozu no i wysłał brata drugiego, takiego 15 lat już 
Heniek chyba miał. To go nazad wrócili, na drugi dzień dostał 42 knuty i 
musiał ten wagon nasypać żwiru, tylko tyle, że koledzy pomogli bo by im nie 
nasypał nigdy w życiu. Został zabity zaraz. 

 • To jeszcze mówią, że tu byli też Żydzi z Grecji którzy zostali 
przywiezieni. 

 • Otóż z każdego kraju byli. Z Francji byli. 

 • No z Francji byli i to prawda że jeździli takimi pociągami 
osobowymi? 

 • Pulmanami. 

 • Pulmanami jeździli? 

 • Pierwsze wagony to szli pulmany takie wielkie. 

 • Pan wi.. Pan widział kiedykolwiek taki pociąg? 

 • Nie, ja nie widziałem, ja widziałem jak szli te pociągi, wagony. 

 • (off) w Treblince stojeli 

 • No sojeli. 

 • (off) Patefony wołożyli i igrali jeszcze na patefonach. 
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 • Ale kto to grał? Niemcy grali. 

 • (off) Nie, Żydzi grali, oni z w początkach nie wiedzieli gdzie oni 
jadą. Tylko później się rozgłosiło. 

 • Jak stawali te pociągi to ludzie dopiero gadali o co chodzi. 

 • Tak że oni się dowiedzieli, że  idą na śmierć tutaj dopiero? 

 • Tu, dopiero w tem kierunku. Jak o pociągi nie stawali to nie 
wiedzieli. A tutej o stawali,  te wyjąłki jak jest, tunel wykopali. 

 • Ale niech mi pan powie dlaczego tutej stawały te pociągi? 

 • Bo tam się nie mieściło. Nie nadążyli wypychać, wybijać ich i 
wy... wypuszczali te puste wagony, nie nadążyli bo rampy w Treblince to byli 
zajęte. Jak już tam uluzowali to do Małkinii  poszli te wagony. A to dopiero 
stąd znów napychali z Żydami. 

 • A  bo to nie było tak, że te pociągi szły do Małkini. 

 • A to puste wagony szły do Małkini 

 • No właśnie, ale do, do Małkini najpierw szły  pełne i tam się 
rozdzielały. 

 • Nie, w Treblince, do Treblinki tamtej, a z tamtej tyłem wpychali 
tu. A to drugi tor był i tyłem do żwirowni..... 

 • Do żwirowni? 

 • To żeberko było zabrane do żydowskiego obozu – wpychali. 

 • A czy były takie przypadki że te wagony puste  były już i stały tu 
koło tego koło pana? 

 • Tu nie. Tu tylko z Żydami . Tu nie było. To do.  Do Treblinki i do 
Małkini tamte puste wagony szli, a z tej strony napływali. 

 • A pan słyszał takie krzyki tych Żydów z tych, z tych. 

 • Aj, panie. Giewałt bez przerwy. Rozmaicie. I po polsku. 

 • A po polsku co mówili? Krzyczeli? 

 • Jezu, tak samo, a orkiestra grała. 

 • Orkiestra? 

 • Grali  tam w obozie. 

 • W obozie? 
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 • Jak wagon, pociąg przyszedł, grała, zagłuszała żeby to nie słychać 
było. 

 • I te pociągi tylko przyjeżdżały tylko za dnia, w nocy nigdy? 

 • Wieczorem tak samo. 

 • Też wieczorem? 

 • Też wieczorem. Ta Żydówka co 15 lat miała co uciekała, też to 
wieczorem, dała mu, dała zegarek mu złoty, on ją puścił. 

 • To jest ta co co uciekła tam do Buga, za Bug? 

 • Nie wiadomo gdzie poszła, ojciec ją dwa razy wyprowadził za 
stodołę. Leć bo do ciebie nie strzelajo ty... 

 • A niech mi pan powie a tutaj była taka sytuacja czy ktoś tam z 
Żydów czy Żydówka udało im się uciec i trochę był przechowywany tutaj w tym 
mieście? 

 • A nie, u nas nie można . Nie, bo w każdym domu Ukraince 
chodzili. Nie dało rady. A tam, tam przy obozie chyba troje przechował () 
Niemiec to .... się nazywał. 

 • Niemiec przechował przy obozie? 

 • Tak. Mieszkał, miał majątek. 

 • A kto to był ten Niemiec tutaj co był? 

 • Dylton?? się nazywał. 

 • (off) Przed wojną oficer niemiecki 

 • I co on tutej robił? 

 • Miał majątek. 

 • (off) Miał majątek przy samym obozie Wie pan kiedyś byli mokre 
grunta to coś tam było, jak oni poszli w suchy las to nic, tam jeszcze ten dom 
stoi. 

 • Tam przy polskim obozie? 

 • (off) Tam dalej, taki murowany, tam pan był na  końcu tego lasu. 

 • Ale opuszczony teraz? 

 • Tak. Tam jest jeden chłopak 

 • (off) Niee. Jest. Morowy ..... 

 • Jego czórka to to tutaj w szkole 
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 • A niech pan powie - Ten Niemiec Dylton to przyjechał jeszcze 
przed wojną? 

 • Tak. On miał majątek. To duży majątek miał. 

 • W piwnicy miał ściany zrobione a na noc wychodzili se i nikt nie 
wiedział. I Niemcy nie wiedzieli. I Niemcy byli dobre ludzie. 

 • No ale wyście wiedzieli. 

 • A tak wiedzielim. 

 • Po wojnie dopiero? 

 • No. Oni przyjeżdżają, oni jeszcze żyją. 

 • Jak długo tam byli u niego w tej piwnicy? 

 • A cholera....  cały czas musi byli, całe te wojne. 

 • I co? I oni uciekli z tego obozu w Treblince? 

 • I oni żyjo. 

 • Żyją? 

 • No oni w obozie nie.  

 • (off) To nie z obozu. 

 • To z pociągu.? 

 • Oni tak przechowane byli. 

 • No ale niech pan powie. On miał jakieś kontakty z tymi Niemcami 
tam w obozie te Bild? 

 • (off) Był. Niemcy z obozu to tam do niego, coraz to go 
odwiedzali tego Niemca. To był oficer niemiecki. 

 • To był starszy człowiek wtedy? 

 • (off) Panie on miał przed wojną 900 złotych renty. Pan wie ile to 
było. 

 • 9 krów przed wojną. 

 • A ilu tu ich w ogóle  było Niemców w tym obozie tam w tym 
żydowskim? 

 • (off) A cholera go wie. 

 •  Tu nie było dużo Niemców? 

 • Niemców nie, tylko Ukraińce same. 
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 • (off) W tamtym obozie to Ukrainów 20-stu. Cały zwód. Oni wie 
pan, marke mieli, a 20 stojało w baraku, ten się kończy, tych zastępowali też ni. 
No to taki, jak on się nazywał?  Rogoza, on to był oficer, z wojny. I on to 
zorganizował i panie w nocy wszyscy cały zwód uciekł. Poszukiwania szli na 
drugi dzień. O panie. Nic, nikogo nie znaleźli. 

 • A on był tym Żydem czeskim? Nie? ten 

 • Nie, to był Niemiec. Był Ukrainiec 

 • (off) Taki niemiecki Ukrainiec. 

 • Ale to z polskiego obozu tam? 

 • Tak. Tak 

 • To wszystko  tam... 

 • I pan wie co się z tym u Ukraińcami stało dalej? Co uciekli. 

 • (off) A kto wie. Kamień i woda. 

 • Może do partyzantki poszli. 

 • (off) Oj. może i tak. 

 • Ci Ukraińcy to tutaj przychodzili codziennie. 

 • Tak. Co wieczór. I w dzień byli. 

 • (off) No panie oni jak mieli wartę a później miał takie 
przepustkie, jak skończył wartę to  na te przepustkie dawali i  rozchodzili się po 
wsiach i pili wóde. 

 • Bo oni nie mieszkali po wsiach tylko...? 

 • (off) Nie. Oni mieszkali. Tam, tam I Żydzi mieszkali osobno, 
Ukraince osobno, a Niemce na boku znów swój barak mieli. Każde osobno. 

 • A te wódę co przychodzili pić to od kogo kupowali? 

 • (off) Mało tu było, panie tu pół Warszawy przyjeżdżało, jakie 
tylko trunki to tu przywozili. Raz ich cholera nałapali, to mówię panu Niemca 
tego przywiozła i oni się umówili i on szedł akurat ten  Kola i on mówi,  
później mówi Iwan i Kola to bandyci. 

 • Dlaczego tak powiedział, że Iwan i Kola to bandyci? 

 • (off) Niemiec do mnie tak mówił bo ja go wiozłem, jechałem z 
pola i on siadł na furę i prosił żeby go tu zawieźć. Nie zawioze. Muszę zawieźć. 

 • Co się potem stało z tym Iwanem potem. Nie wiadomo z tym 
Iwanem? 
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 • (off) Panie -  on był ranny. Raz przyjechali to nie ten tylko 
pierwszy raz ten ten rozruch co oni spalili co uciekli. Oni tam znów się 
zbuntowali i on był ranny, on tu jakoś granat rzucił i tu łuską gdzieś po żebrach 
dostał, leżał w Ostrowi w szpitalu. 

 • No ale potem wrócił tam do tego? 

 • (off) Tak. Tak. Tak  powierzchownie, musi głęboko do środka nie 
wlazło. 

 • A ci Ukraińcy mieli złoto, pieniądze? 

 • No pewno tak. Żydzi jem dawali. Ten co dostali.  Tem co Żyd 
poszedł na roboty to on tutej kupił i paczkę zaniósł tam  tem drugiem. A który 
tam został to nie miał co jeść. To tym Ukraińcon, ten dobry Ukrainiec to paczkę 
zaniósł, bo kupił, tu zrobili mu te paczkę i zaniósł. I dał. Byli ludzie i ludziska i 
Ukraince i Żydzi. No. Które rodowody mieli bo to . A to zresztą  Ukraince byli, 
ja słyszałem że i z Włochów byli. 

 • Z Włoch Tak? 

 • No. 

 • (off) Te tu u Króli? 

 • Tak. 

 • (off) Niee  

 • A ja tak słyszałem że byli, że oni nie umieli wcale. 

 • (off) tu zaraz oooo 

 •  Białorusin 

 • (off)  Te Litwini. 

 •  To Białoruś był, ten Janek był z żono to Białorus był. Jego matka 
Polka była. 

 • (off) Oni dobrze po Polsku... taak 

 • Czy może pan jeszcze coś powie na temat tego obozu tam. Czy 
może pan pamięta coś  takiego specjalnego. 

 • (off) O to to on pamięta to nic panie 

 •  Ale  coś takiego  

 • (off) Idźcie do tej Gieńki. 

 • Ale coś może 
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 • Ona z niemi kombinowała.  Ona wam nagada dwie godzin 
będziecie kręcić. 

 • Niech pan opowie jeszcze taką historię. Pan tam kiedyś jechał 
furmanką jakiś taki specjalny dzień. Tak żebyśmy mieli taki specjalny obraz 
troszke. Pan tam pojechał i co pan zobaczył? 

 • (off) Panie tutej to my nie jeździli. I tam z początku jeszcze jak 
nic nie było. A tamuj to jeździliśmy co drugi dzień. Co dzień nawet 

 • Tam na teren...? 

 • (off)  Do polskiego. 

 • Do Polskiego? 

 • (off) Taak 

 • Ojciec co drugi dzień bo te szmaty woził a oni tam segregowali te 
szmaty i prali je i nazat na wojnę wysyłali. 

 • A opowiadał pan że pan spotkał takiego Żyda rannego dziwnie 
ubranego. 

 • (off) No ale o tu. Na bojkot jak oni uciekali i tamten Niemiec go z 
liszki postrzelił, to było to. To mówił że w kabarecie występował. 

 • Dlaczego w kabarecie? 

 • No w teatrze żydowskim. 

 • Tak? 

 • Jak go przywieźli. Jak on gdzieś, co on tam mieszkał to tam... 

 • (off)Jak go przywieźli, orkiestra grała a oni tańczyli rozmaitości 

 • No ale pan tego nie widział? 

 • (off)  to maskowali że to nie jest 

 • Opowiadał 

 • Kto tak opowiadał? 

 •  Ten Żyd co postrzelony był. 

 • (off) Oni jadą do pracy, do pracy jadą. 

 • A czy było tak powiedzmy w kwietniu 43 roku więcej tych wysyłek 
Żydów tutaj jak było powstanie tam w Gettcie Warszawskim? 

 • (off) Nie, później było mniej. 

 • Nie nie ja mówię tak na wiosnę 43 roku 
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 • (off) Z początku niebardzo panie, z początku to tylko tam wlazło 
150 

 • 150 osób tylko tam mogło wejść? 

 • A później to zrobili takie że 500. 

 • 500 osób na jedną 

 • Duże gazownie, te drugie, była mała gazownia i duża gazownia. 

 • (off) Not to 500 na raz. 

 • (........) 

 • Jakieś aparatem  będzie bo tam ktoś zginie 

 • Gdzie? 

 • W Treblince. Od pomnika w te strone co te czarne są. Jeden, 
jeden człowiek powiedział, ale już on nie żyje. Tam studnia 30 metry ona cała  
tylko deskami zakryta już ile lat. 50 lat, jak to się zawali ktoś będzie szedł koło 
tej czarnej drogi to się zawali to pójdzie w przepaść. 30 metry studnia. 

 • (off) Jak ty ją teraz znajdziesz. 

 • A w parafii nie ma? 

 • (off) No to co? 

 • Nie zlokalizują?  

 • (off) Skąd aparatem głębokość zlokalizuje ci?  

 • Jak nie wykryje, wszystko wykryje. 

 • (off) Metal, złoto. 

 • Teraz już są rozmaite aparaty. 

 • Niech pan powie jak to było, że najpierw była jedna taka 
gazownia potem była ta większa, skąd panowie wiedzieli to wtedy? 

 • Bo oni zaczęli więcej na szeroką skalę. 

 • Ukraince mówili 

 • Mówili o tym? 

 • No. 

 • Tak że się nie wstydzili? 

 • Oni puszczali tamój, później te czujniki zatykali, gaz puszczali i 
oni truli. A później wyciągali, pościskani wszyscy byli. Rozrywali te... 
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 • (off) Tak się o trzymali, o. Nie wszystkie padali. 

 • Niektóre które nie to dobijali. 

 • I to też o, też opo...  opowiadali ci Ukraińcy. No i co, oni tak tylko 
po pijanemu tylko mówili, czy? 

 • Ale to Oni wciąż pijane byli, 

 • Byli ciągle pijani? 

 • No to tam  inaczej by tam nie robił, oni wciąż pijane byli. 

 • A powiedzieć jeszcze jak przywieźli z powstania ? 

 • (off) To Polaków. 

 • .... z warszawskiego przywieźli tutaj eż? 

 • Tak, Ukrainiec opowiadał 

 • (off) Z Warszawy przywieźli to takich uczonych chłopów, 
adwokatów, kurwa sędziów. 

 • Cyganie też byli? 

 • (off0 40 osób przywieźli. 

 • Co? 

 • Cyganie? 

 • Pamiętam dwóch. 

 • (off) A Panie jak oni śpiewali 

 • Cyganie, ale  w tym obozie tam, w tym obozie żydowskim? 

 • No tu żydowskim 

 • I co? 

 • I też poszli do doła. 

 • Też do dołu poszło. Pan ich widział jak śpiewali? 

 • (off) Nie. Tylko słyszał. 

 • Ja widziałem prowadzili skutych, dwóch Ukraińców i dwóch 
Cyganów, tu przy kolei w Wólce. Szli z tej strony gdzieś od ......... prowadzili 
Niemce. 

 • A niech pan powie teraz tak bo pan powiedział... 

 • (off) No panowie macie do niej iść? 
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 • My zaraz pójdziemy, tylko mam jeszcze jedno pytanie do pana. Bo 
Pan powiedział, że tych wszystkich Żydów z Kosowa Lawskiego to na końcu 
przywieźli tutaj. 

 • Tak. Oni okup. Trzy razy musieli być okopywani 

 • Znaczy oni, to byli bogaci Żydzi? 

 • A który był biedny, wszyscy byli bogate Zydzi. Mój ojciec 
opowiadał on nie zjadł jak nie zarobił. On musiał coś zarobić dopiero zjadł. I 
oni tak, raz dali okup to oni na drugi raz dali im folgi. Większy okup, a trzeci 
raz taki im dali okup. że oni nie mieli tego.... 

 • (off) No oni ich później zganiali do kupy.. 

 •  do kupy, i piechotą szli. 

 • (off) tam na środku... 

 •  Śnieg padał kobiety piechotą szli, to toboły mieli na plecach, 
........... Domy im rozbierali, bo w Kosowie na środku miasta stojeli domy ich  
żydowskie te. Ate ze środka miasta to rozbierali. 

 • Ci Żydzi w Kosowie wiedzieli co to jest w Treblince? 

 • Wszystko wiedzieli, jak to blisko było i nie wiedzieli. 

 • I nikt tam nie próbował uciec jakoś tam. 

 • No a gdzie ucieknie, gdzie to było uciekać jak to tu z tej strony 

 • (off) Paru bo... Paru bogatych Żydów uciekło. 

 • Uciekło stamtąd? 

 • (off) No tak. Z  Kosowa 

 • A był też. Był też Rabin  był w Kosowie taki z brodą? 

 • Był 

 • I co i on poszedł też do gazu. 

 • (off) Mieli swoje bożnice co się modlili 

 • Teraz pusta. 

 • (off) Tera młyn w niej jest. 

 • Ale tego Rabina też tam wzięli to to ja tam byłem w Kosowie. Ale 
jego też wzięli tutej do do Treblinki tego Rabina 

 • Ja nie wiem. 

 • Nie wie pan? 
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 • (off) Tego panu nie powiem.  

 • No może pan jeszcze coś pamięta.? 

 • No co tam... 

 • Znaczy Tata zmarł w 53 roku. 

 • (mówią wszyscy na raz) 

 • (off)  ona będzie śpiewać zobaczy pan. 

 • Nie nie bo to jest ważne. 

 • Ona kombinowała z tymi Niemcami. 

 • Tak? 

 • Panną była. 

 • Młoda była wtedy 

 • 15 lat chyba miała 

 • To co? 
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