
 • 8/1 

 • Plansza 

 • Eugenia Samuel 

 • 12 march 1998 

 • Tape 1 

 • Stop stop 

 • Nazywam się Eugenia Samuel. Rodowe moje panieńskie nazwisko 
Podleś Eugenia. Urodziłam się w Wólce Okrąglik, 4 kilometry od obozu Treblinka. 
Do 32 roku mieszkałam tu. A od 32 roku wyjechali moi rodzice do Warszawy. I na 
Młynar... Warszawa, ulica Młynarska mieliśmy,  rodzice mieli knajpę. I mieszkałam 
tam do powstania. A tutej byli moji, moje rodzeństwo matki i ojca. Ja tu 
przyjeżdżałam, babcia tu matki była i ja tu przyjeżdżałam i podczas okupacji 
widziałam wszystko. Ojciec matki mojej miał pole przy samym obozie Treblinka. I 
widziałam te zwyżki, jęki i mordy właśnie Żydów, przywozili całe transporty. Z 
Siedlec. Od strony Siedlec do Małkini do Treblinki. Trebliniki byli tory przezna, 
przekręcane, wekslowane do obozu. I na rampie w obozie wyładowywali i tam  byli 
była komora gazowa. Wszystkim mówiono, bo to było wszystko słychać,  to było za 
drutami takie zwyżki byli i na nich siedzieli Ukraińcy, ukraińskie strażnicy i 
pilnowali. Przyjechałam  podczas żniw do wuja i kosiliśmy zboże wtedy kiedy 
wybuchło powstanie , żydowskie. I widziałam jak to wszystko uciekało, jak właśnie 
Niemcy i Ukraińcy gonili to i strzelali, zabijali. A jęki to. I palili. Najpierw to był 
straszny smród, że w ogóle nie można było tu wytrzymać, jak wiatr z tamtej strony 
zawiał no trzeba w było nos i wszystko zatykać bo można się było tymi spalinami 
żywych ciał można się było zadusić, zatruć. No i właśnie za jakiś tam, za tydzień 
jeszcze co się te powstanie bardzo dobrze nie skończyło ja szłam z Treblinki piechotą 
i zatrzymali mnie właśnie essemani z Ukraińcami i poczytali mnie za Żydówkę, że ja 
jestem Żydówka zbiegła i tutaj gdzieś błądze, ide.. Powiedziała, że ja właśnie idę do 
swego wuja. I nazwisko. I zabrali mnie do tego obozu. Najpierw mnie zbili, że ja 
mam, tutaj butem takim z gwoździami jak mnie kopnął Ukrainiec to ja mam wyrwane 
blizny , całe ciało no i stwierdzili że ja nie jestem Żydówką i wypuścili. A mój stryjo, 
ojca brat Józef Podleś, który właśnie tutej też był i pomagał też Żydom to jego 
zamordowali w Treblince, wtedy kiedy mnie tu złapali i tam do tego stawu do tego do 
tego essesmań... do tego essemańskiego biura mnie doprowadzili to ja słyszałam stryja 
jęki, to była taka studnia i oni tam wpuszczali ludzi i najpierw bili i przyznaj się, że ty 
pomagałeś Żydom. A jak nie to do pieca. I stryj tam zginął. 

 • W piecu zginął? 

 • Oczywiście. To się działo od 43 roku tak gdzieś od maja do 
czterdziestego... , od 42 do 43 do października. Później zlikwidowali. To był taki 
gospodarz tej Treblinki nazwiskiem Strebel, on tu później wszystko to , on był takim 
gospodarzem i on tutaj rządził tym. I to porozbierali, poroztego, że jak w końcu jak 
likwidowali te całe Treblinkie to nie było tu nic, tylko tam parę baraków a po dzień 
dzisiejszy to są  jest taka rampa prowizoryczna ułożona z takich podkładów 
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betonowych. A tu była cała rampa gdzie się mieściło 20 wagonów z ludźmi. Ludzie z 
wagonów jak tutej była mijanka na końcu wsi, to ludzie z tych wagonów wyskakiwali 
przez takie okna, to strzelali i zabijali. Później gospodarze musieli na fury brać te 
zwłoki i wywozić i grzebać. 

 • A nie pani powie, że pani widziała gdzie była rampa 

 • Oczywiście możecie mnie oczy zawiązać ja dzisiaj pokażę. 

 • Ale pani widziała, pani była w środku w obozie? 

 • No jak sprawa, mówię że jak mnie zabrali, podali mnie jako Żydówkę. 

 • A wcześniej? 

 • Wcześniej to przez te wuja pole. Ja byłam no taka ciekawa 
dziewczynka, jeszcze wtedy byłam nie taka stara jak dziś. I byłam ciekawa jak to tam. 
To wszystko, i było w tym zagajniku i to była taka przestrzeń że można było coś tam 
zobaczyć. Jak wyładowywali tych Żydów, jak ich rozbierali, ani segregowali, tylko 
wszystko, a ta taka.... A ta gazowa komora na takich,  na takich szynach była.  

 • (troszkę lodu) 

 • No i mówie  że , było to wszystko widocznie i na tej rampie i na tym to 
był taki, taka komora tak jak taki mały barak i tych Żydów tam wpychali. Kobiety i 
dzieci i starce rozbierali się że to niby oni do łaźni idą. I tak jak ich Bóg stworzył i 
kazali tam biżuterię co kto miał na kupki, że wyjdą stamtąd to se wszystko zabiorą. I 
już nie wyszli, a kto był silny to po tej truciźnie , po tej to cjanek czy coś tam  takiego 
było, jeszcze się tam po tych dołach grabał to z automatów dobijali. To był sły... 
Słychać to było strzały pojedynczo. 

 • A niech nam pani powie tak jeszcze taką historię. Pani mieszkała w 
Warszawie w czasie wojny, prawda? 

 • Tak , tak. 

 • Kiedy pani po raz pierwszy przyjechała do Treblinki tutaj do tego 
miejsca. 

 • Ja przed.. raczej podczas wojny. 

 • No tak ale w  którym roku to było? 

 • No to był rok.No ja przyjeżdżałam bardzo często,  

 • Na wakacje, tak? 

 • Na wakacje, iii no kiedy mi się tam  w niedzielę czy. 

 • A po raz pierwszy pani tutaj przyjechała i usłyszała że tu jest obóz? 

 • Proszę pana ja jak po raz pierwszy przyjechałam to tylko tutej było 
właśnie budowali tą szosę do Małkini i do Kosowa Żydzi, a później właśnie tu miała 
być taka kolonia dla Żydów. Że tu ...I zwozili tu, później to Żydów i z Włoch i z 
Francji i z tego i z Czech, no z okolic gdzie tylko była okupacja, gdzie Hitler położył 
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swoją łapę stamtąd właśnie wozili. I tak zagranicznych Żydów jak wieźli to wieźli 
eleganckich wagonach pulmanowskich i to się wszystko... Przyjechałam właśnie 
kiedyś jak pierwszy transport przyszedł zagraniczny to to był... Zaczęło to się w lipcu 
te morderstwo,  bo tak to tak kwiecień, maj, tak to jakoś było. 

 • W lipcu 42 roku? 

 • Tak. To proszę pana. To eleganckie panie w futrach, w lisach i pytali 
się gdzie tu jest ta piękna kolonia Treblinka. 

 • Oni się pytali gdzie? 

 • No na stacji w Treblince, na głównej stacji w Treblince. 

 • A to nie było tak, że te pociągi jechały z Małkini tam do tyłu do obozu? 

 • Nie proszę pana. Z Małkini  w Treblince to już był od razu tor ułożony 
do obozu. I do obozu zagłady i do obozu pracy tam gdzie była żwirownia. Tylko to 
były takie rozgałęzienia. Od Treblinki szedł prosto tor do obozu zagłady a stamtąd 
było rozgałęzienie i do żwirowni do obozu pracy. 

 • A niech mi pani powie. Czy pani pamięta na jak długo pani po raz 
pierwszy przyjechała tutaj 

 • No dwa trzy dni 

 • I pani to wszystko zobaczyła? 

 • No ja już to wszystko widziałam, no bo tu jeszcze i wujek i  

 • No Ale mówią że tam nie wolno było podchodzić 

 • Skąd. Jak wujek miał pole zaraz tam blisko tego obozu to nie wolno 
było patrzeć w tamtą stronę gdzie to się działo. To były druty, zasieki i te zwyżki. 

 • A, Pani tam była na tej, na tej  łące prawda? 

 • Na polu. 

 •  Na polu. 

 •  To było pole, wujo tam kartofle sadził i kartofle później kopał i żyto i 
wszystko. 

 • Jak było to daleko, od, od? 

 • O Jezu To było parę metrów, no może było 50 no  100 metrów. Te 
wsze jęki to wszystko to było dobrze słychać.  I jak do tego, właśnie do tego takiego 
wagonu do takiej tej kamery wpychali tych ludzi to przecież to było widać jak to ten 
wagon taki chodził i po chwili krzyk, pisk i po chwili cicho i klapa tam taka była. Bo 
ja kiedyś właśnie miałam takiego wujka już on nie żyje - mówi ty wiesz co mała, 
chodźmy się tak podczołgamy  zobaczymy jak to tam spadaj. I od strony właśnie wuja 
pole,  pola żeśmy się podczołgali i widzieliśmy jak taka klapa się odsuwała i to dół 
był, bo najpierw to Niemcy tylko tak chowali, nie tego, nie podpalali tam nic, tylko 
tak i to zaczęły te doły fermentować to się zrobił straszny smród i oni chcieli, myśleli 
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że i oni się zatrują tym, w końcu później te doły wszy na te doły to kładli jałowce i 
drzewo polewali to benzyną i to się palili te zwłoki. 

 • A czy pani się nie bała tak patrzeć? 

 • Proszę pana to była rezyko. To było ryzyko. To później żeśmy 
odcierpieli razem z tym wujem. Bo i wuja wsadzili tam i mnie też. A mało tego to 
jeszcze potem stamtąd już jakoś tam mnie się udało umknąć wprawdzie to jeszcze 
później w tym obozie pracy i stamtyj i z obozu pracy jeszcze mnie wywieźli do 
Sokołowa Podlaskiego, tam był taki też więzień, a z tego więzienia do Warszawy na 
Pawiak. Na na  tą, na Sakryszewską nie na Pawiak. A na Pawiaku to mój ojciec 
właśnie  za przechowanie dobrego swego przyjaciela, którego chciał ucho.. uchować, 
uchronić to właśnie ojciec zginął i tamtego też zabili. 

 • A znaczy Pani? 

 • Icek Borman się nazywał... 

 • Icek Borman się nazywał. A Pani przyjechała po raz pierwszy na dwa 
dni a potem pani tutej przyjeżdżała potem  często? 

 • No często. No wie pan . Przyjeżdżałam bo tutaj bili świnie, tu byli 
masarze i przyjeżdżało się żeby wziąć coś z wędliny do Warszawy. 

 • A niech mi pani powie czy pani kiedyś widziała jak te pociągi 
podjeżdżały pod Treblinkę? 

 • No pe...ale panie , to nie tylko raz, to nie tylko raz. 

 • Czy może pani opisać taki jeden raz jak to było? 

 • No mówię panu, że no jechał pociąg przypuśćmy z tej strony od 
Siedlec od Lublina i jechał aż do Treblinki, w Treblince zwrotnica kierowała te 
wagony do i to już później nie cały transport bo tam i 40 i 60 wagonów było ludzi a 
później rozczepiali i lokomotywy wciągali po 6 wagonów po 7 na tą rampę ile się tam 
zmieściło tych wagonów. Wygrażali i od razu kazali się rozbierać. 

 • Pani widziała to jak się kazali rozbierać? 

 • No panie jak mnie złapali to też widziałam 

 • Ale pani dopiero później... 

 • No mówię panu, że widzieliśmy to naocznie z drugiej strony, od strony 
placu z tamtej strony z tym właśnie swoim wujem żeśmy . Mówi ty jak to...   Ja byłam 
szczupła no nie taka jak dziś, i mówi ty wiesz co  ty mała się tam pod tego, wujek miał 
aparat i żeśmy robili te zdjęcia ale ta, to się tak porozdawało te zdjęcia i w końcu nie 
zostało nic, gdzieś tam jeszcze.... 

 • Ale komu pani te zdjęcia rozdawała, to już po wojnie. 

 • Już po wojnie właśnie. I proszę pana to się widziało jak na tej rampie 
wyładowywali tych ludzi i od... bezpośrednio kazali się rozbierać się do łaźni bo tam 
byli...  To było tak rozbudowane jak ciut nie Warszawa Praga. Tam były światła, no w 
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ogóle aleje, pięknie, to było tak udekorowane, tak urządzone że na Warszawie Pradze 
tu na starej Pradze to by się nie połapał że to nie jest to. No to właśnie ci ludzie byli 
tak oszołomieni że nie wiedzieli co ich czeka za moment. Rozbierali się i starzy i 
młodzi i dzieci wszystko razem. I do tego właśnie do  tej gazowej komory i tam 
puszczali gaz i to wszystko truło się i nikt już stamtąd właśnie nie nie wrócił. A kto 
tam był silnego serca czy może go ta trucizna mocno nie dotknęła to się grabał i chciał 
wyjść z tego dołu, no to.... 

 • Ale pani to też mogła zobaczyć? 

 • No paa... Wszystko można było zobaczyć bo dzień i noc to było. W 
nocy to pan nic nie zobaczył, ale w dzień to było widać. 

 • A niech mi pani powie – czy pani czytała dużo o Treblince? 

 • Ha ha no... Oczywiście. 

 • To nie jest tak, że to co pani mówi to pani zna z książek a nie z życia? 

 • Niee proszę pana ja .. Ja panu powiem, że żadnej książki... Wiedziałam 
że książki byli o Treblince, ale ja niestety ani jednej książki nie przeczytałam, to jest 
moja wyobraźnia i to co ja widzę dziś, ja to mam całe życie przed oczami co tam było, 
jak to było. 

 • A Pani powiedziała że ładnie Treblinka wyglądała? 

 • Aale proszę pana. Ładnie właśnie to miejsce gdzie przyjmowali tych 
ludzi  z wagonów. To były baraki piękne, i wychodzili z kwiatami nawet,  bo tam już 
byli tacy etatowi Żydzi, że tak powiem i oni byli zmuszani żeby jak przyjechał 
transport z zagranicy to oni wychodzili z kwiatami i witali. Witamy w pięknej kolonii 
Treblinka. A za moment już ci ludzie byli w pięknym dołku w Treblince. A byli nie 
byliście panowie w tym cmentarzysku.? 

 • Kolega pracuje tu. 

 • W Treblince tu? Pan nie z Sokołowa? 

 • Z Siedlec jestem. 

 • A niech mi pani powie. Bo pani. Jak często tu pani przyjeżdżała. Był 
taki czas kiedy była pani dłużej tutej? 

 • Nie proszę pana, najdłużej to ja byłam 4, 5 dni i jechałam do 
Warszawy. 

 • A niech pani powie jak przyjeżdżały pulmany? 

 • No mówie panu jak w pulmanowskich wagonach I klasy, ta wie pan 
wagony eleganckie, i wszyscy, panie i ich dzieci elegancko ubrani i z walizami z 
wszystkim. 

 • A na tym procesie w Związku Radzieckim to pani zeznawała w jakiej 
sprawie? 
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 • No w sprawie Ukraińców właśnie za ten mord. 

 • Za mord w ogóle tych Wachmanów 

 • Tak, tak, tak 

 • A kogo pani znała tam? 

 • To taki był sanitariusz,  teraz był proszę pana ten Iwan groźny, ale  taki 
Kola, z tego Wawru całego co tam operował, cały opero.. operator, tam ich było 
pięciu wtedy właśnie. I to był ten proces proces aż w Krasnodarze. 

 • I pani ich rozpoznała? 

 • No oczywiście. 

 • A gdzie ich pani spotkała? 

 • Jak to gdzie?  No W Treblince, a później no chodzili po wsi no to było 
ich widać chyba nie. A w Krasnodarze jak był ten proces najpierw były zeznania to 
tam urzędników ci Rosjanie pomiędzy tam no teraz jest unasz banof czterech to 
jednego wsadzili, no i który kto. Jak się pan, jak pan nie znał to powiedział pan no 
tutaj żadnego nie ma, drugą turę, a no to ten. Dobra, już go mają. 

 • I kogo tam pani rozpoznała.? 

 • No czterech. 

 • Znaczy a imiona. Ten Iwan też tam był wśród nich? 

 • Iwan nie, to był taki Kola. 

 • Kola był tak? 

 • Kola, Waszka, to był sanitariusz i taki też operator jeszcze jeden już 
teraz w tej chwili to nie pamiętam dokładnie nazwisk bo to już przecież tyle lat. 

 • Pani powiedziała ten Iwan groźny to nie Damianiuk? 

 • Nie, nie. 

 • A dlaczego, on inaczej wyglądał? 

 • Tak, tak, tamten był w ogóle inny, innej budowy, innego wzrostu w 
ogóle i jak spojrzał to wystarczyło, on nie musiał nic więcej mówić. 

 • A ten Demianiuk też był. 

 • Oczywiście. Demianiuk to nie. To ja te... 

 •  Nie widziała go pani? 

 • Nie.  Prawdopodobnie on był w tym w Sobiborze. Ale tutej to ja jego 
nie widziałam. 

 • A niech nam pani powie - Czy w tym okresie co tutej pani była czy 
były jakieś ucieczki tych Żydów. 
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 • Żydów oczywiście, oczywiście. 

 • Z pociągu czy z obozu? 

 • A obozu. Z obozu to były podczas powstania. 

 • A to zaraz dojdziemy do tego... 

 • A proszę pana też byli bo chodzili na roboty. Brali takie grupy robocze. 
I chodzili tam do lasu wycinać i drzewa, do, przecież musieli czymś palić ci Niemcy. 
To wozak był taki co jeździł po pieczywo do Kosowa, dla Niemców to po mięso. To 
była taka obsługa, z tej obsługi nawet i z tych samych Ukraińcow którzy byli 
strażnikami to też uciekali. 

 • A z pociągu, były takie wypadki? 

 • Ano pewnie. 

 • Uciekali przez okna? 

 • No pewnie. No mówie panu. 

 • Co się z nimi stało? 

 • No co, zabijali. Przecież ochrona wagonów była i który wyskoczył z 
jednej z drugiej strony to strzelali a później najmo,  fury sołtys musiał wyznaczyć 
wozaków i trupy zbierali i do dołów i zakopywali. 

 • A Pani pamięta kiedy to wybuchło powstanie? 

 • To był 43 rok sierpień. 

 • To było rano, wieczorem? 

 • To było w samo południe proszę pana. 

 • I pani gdzie wtedy była? 

 • No własnie byłam w Wólce akurat. 

 • I co? 

 • No iii i co. No widziałam i do mojego wujka już on nie żyje, przylecieli 
Żydzi bo to było jeszcze takich trzech Żydów z Kosowa Lskiego, to był taki Chaim, 
Josek i tylko też nie pamiętam, tylko pamiętam właśnie nazwiska, imiona, iiiii Chaim 
Josek i jeszcze jakiś. 

 • I ........... Oni też uciekli z tego 

 • No oczywiście i wujo im dał ubrania i wyprowadził ich, ale później 
tam nad Bugiem ich zabili. 

 • A Ukraińcy za nimi lecieli wtedy? 

 • Oj pewnie i żandarmeria tu się najechało. 

 • I mieli broń ci Żydzi którzy uciekli? 
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 • No oczywiście, tylko on właśnie bardzo źle zrobili, że proszę pana nie 
przecięli linii telefonicznej. Bo gdyby przecięli linię telefoniczną to żaden Niemiec by 
żywy nie wyszedł i wszystko by było oky. A oni właśnie w tym wszystkim szale 
dorwali się do magazynów z bronią a nie przecięli linii telefonicznej no i zaraz do 
tamtego obozu pracy zadzwonili i po wszystkich tych. 

 • A może pani powiedzieć co pani  w ogóle widziała jak był ten bunt? 

 • No proszę pana . To  ja wiele nie widziałam no bo wie pan bo w domu 
co to tam. 

 • Pani była w domu? 

 • Tylko widziało się jak uciekali po tych lasach, po polach z jednej i w 
drugą stronę. 

 • I pani słyszała strzały? 

 • No i oczywiście, no to nie tylko ja słyszałam bo tu pół wsi to słyszało i 
widziało, ale no już dużo ludzi z tych właśnie nie żyje to wiele nie powiedzą. 

 • I co było po tym buncie? 

 • I co było po tym buncie – no zaostrzenie, wiele ludzi jeszcze stąd we 
wsi zginęło bo byli tacy łaskawcy co powiedzieli, że no ten dał ubranie, tamten też 
,ten przechował, tamten. 

 • I pani wtedy jeszcze raz pojechała do Warszawy? 

 • No i przyjechałam na piąty dzień. Bo już myślałam, że to  wszystko się 
uspokoiło, rodzice mnie wysłali po pro... tą wędlinę bo przecież jak była knajpa to 
trzeba było, czymś.... Przyjechałam i szłam właśnie z Treblinki bo później to mówie... 

 • A niech nam pani powie jak powstanie wybuchło to była pani tutaj na 
miejscu? 

 • Tak. 

 • Potem  pani pojechała do Warszawy? 

 • Do Warszawy 

 • -I  W Warszawie mówiła pani komuś co tutaj było? 

 • No oczywiście. 

 • Znaczy co? 

 • Z organizacji tych, ale teraz też tych nazwisk nie pamiętam. Gdyby to 
cżłowiek wiedział, zresztą ja miałam wszystko popisane a podczas powstania to 
proszę pana wszystko się spaliło. 

 • Ale niech pani powie Czy pani się nie bała tutaj przyjechać 

 • Proszę pana  przyjechałam jak mnie wypuścili, że ja nie jestem 
Żydówką 
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 • Pani przyjechała tutej jeszcze raz 

 • No oczywiście. 

 • Po pięciu dniach panią aresztowali? 

 • Oczywiście,  

 • Ale gdzie, gdzie panią zatrzymali? 

 • Pomiędzy Treblinką a Poniatowem 

 • A kto to był, Niemcy czy Ukraińcy? 

 • Niem... Ukraińcy, doprowadzili mnie do tego 

 • ........... A niech by pani powiedziała, ja tutaj mieszkam 

 • Ale skąd, no skąd ja mogłam powiedzieć że ja tu mieszkam jak ja 
miałam dowód z Warszawy i abrbaitzkartę. 

 • Ale Ukraińcy znali pani ojca, chodzili tu 

 • Ojca mojego nie znali bo ojciec mój tutaj nie przyjeżdżał. 

 • A panią też nie znali? 

 • A mnie no skąd mnie znali? 

 • I wzięli panią do obozu 

 • Do obozu, do Niemców i  Niemcy i ja powiedziałam że niestety ja 
jestem proszę bardzo dowód, arbaitzkartę, a tutaj przyjechałam do wujka,  i tak i tak 
wujek się nazywa. I przyjechali do wujka. A jeszcze raz był taki moment kiedy ja u 
takiej ciotki znowu, ojca siostry ciotecznej, na polu kartofle zbierałam bo to było w 
sierpniu a później we wrześniu. No i też właśnie ktoś powiedział, że ja co tu widzę to 
ja wszystko przekazuję. No i przyjechali Niemcy, gestapowcy z obozu przyjechali 
samochodem i z pola właśnie. Ciotka musiała przyjechać pokazać gdzie że gdzie ja 
jestem bo jej groziło zabicie i pokazała że oto ta, i mnie zabrali i później też wywieźli 
do Sokołowa Podlaskiego,  z Sokołowa na ten później ojciec mnie tam z tej 
Skaryszewskiej wykupił. 

 • A niech mi pani powie tak, jak pani przyszła do tego obozu, co tam, co 
pani zobaczyła bo to..........? 

 • No to mówie, proszę pana co ja widziałam. Chodzili tam właśnie 
ludzie, mężczyźni przeważnie chodzili po tym placu, zamiatali, sprzątali. No all...  
Była taka brama i za tą bramę właśnie wjeżdżali te wagony. Bo tutej przed tym to nic 
pan tam  nie widział, tylko przed barakiem gdzie było to całe komando to była studnia 
i taki barak dla aresztowanych. No i jak tam nie tego jak ktoś podejrzany a nie tego to 
do tej studni go wpuszczali, i wyciągali później. I topili. No i właśnie mego ojca brata 
tak zabili. 

 • A dlaczego go tam wzięli? 
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 • No dlatego że on pomagał Żydom, no a później jeszcze mało tego, że 
on Ukraińcom właśnie w te powstanie broń tam im dostarczył. 

 • Znaczy Ukraińcom? Tym Ukraińcom którzy uciekli? 

 • Tak. A proszę pana później po wojnie jak tutej żeśmy,  już po wyzw... 
już jak jak ja tu się sprowadziłam to przecież tam gdzie mieszka pan Kiryluk to nam 
dawali tą posesję i żebyśmy tam jako dozorcy byli. Ja mówię no niestety no mogą  tu 
przyjść jacyś tam jeszcze zbłąkani gdzieś i  mogą mnie łeb urżnąć. I nie chcieliśmy, ja 
nie chciałam. 

 • A czy była pani kiedykolwiek w obozie pracy też? 

 • No w obozie pracy to byłam tylko 48 godzin. 

 • Dlaczego 48? 

 • No i wywieźli mnie do Sokoła Podlaskiego i z Sokoła 

 •  Nie nie ja mówie w obozie pracy tutaj  w Treblince bo to ten obóz 
zagłady? 

 • No właśnie w obozie pracy, później do obozu pracy mnie Ukrainiec 
zasz.. 

 • No bo Panią wzięli do obozu pracy czy do obozu zagłady wtedy jak 
panią złapali? 

 • Najpierw do obozu zagłady a w końcu jak jeszcze tu raz przyjechałam 
to taki Ukrainiec nazwiskiem Polak, ja mu się nie podobałam i on mnie złapał i z 
pistoletem zawiózł mnie do obozu pracy że ja jestem jakimś uciekinierem czy coś 
takiego i stamtąd no jakim uciekinierem jak ja miałam  zawsze arbaizkarte z fabryki 
Voka na Młynarskiej, ja tam pracuję, i tej, no to mnie za to wywieźli tylko do 
Sokołowa, tu gdzie jest syndykat. Jak pan zna, się tu pan kręci to pan wie gdzie jest 
ten syndyk. Gdzie tam są te napisy, nic więcej  

 • A czy tam był taki Niemiec Dil?  

 • Panie tu 

 • Ale taki Niemiec który mieszkał, który nie był w obozie? 

 • Tu w Wólce? 

 • Nie, tam koło obozu ............ 

 • Tak pomiędzy jednym obozem a drugiem 

 • Miał taką farmę czy coś takiego? 

 • To nie Dil, to Krym był. Oczywiście 

 • Krym, a kim on był w ogóle? 

 • Jakiegoś pochodzenia niemieckie  niemieckiego, kim on był to czort 
jego wie. W końcu później jak po tym, jak . Niemcy uciekli  z tyn to i on gdzieś tam. 
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 • On  też uciekł. 

 • Uciekł i nie wiadomo. 

 • Mówią że on przechowywał dwie Żydówki w czasie wojny. 

 • Nie wiem tego, no skąd ja mogę wszystko wiedzieć, kto co i czemu. 

 • A czy pani, znaczy w ciągu tych swoich przyjazdów do Treblinki 
widziała na własne oczy jak zabili Żydów. 

 • No baaa No więc mówię panu. 

 • Czy może pani taką jedną scenę jak to było, skąd pani widziała? 

 • No, parę metrów ode mnie. 

 • Gdzie? 

 • Na polu tam u wuja i tutej na wsi. Chodzili. Przecież jak tą szosę 
budowali to chodzili ci Żydzi i śpiewali jeszcze Śmigły Rydz to niewart nic a Hitler 
złoty nauczył nas roboty i jak tam się któryś tego czy ktoś tam mu im podał  coś to 
zabijali. I proszę pana  To było w ogóle nie ukryte żeby tam, to to. 

 • Nie, nie ale czy pani sama widziała jak Ukrainiec wziął strzelił? 

 • No wi, no oczywi.. No panie, to niejednego, to były tysiące można 
powiedzieć. 

 • Ja wiem to byli tysiące ale czy pani widziała? 

 • No oczywiście ja byłam naocznym świadkiem, przy mnie właśnie taką 
moją taką przyjaciółkę Żydówkę, Boo ona mieszkała tutej w Wólce i ojciec prowadził 
taką rzeźnię koszerną no i jak ja tutej u babci przebywałam to zawsze z tą Salką żeśmy 
się bawili no i i tą Salcie właśnie. 

 • Ją zabili? 

 • No oczywiście , na moich oczach. Tak. 

 • Ona nie była w obozie? 

 • No jeszcze to było wie pan w trakcie. 

 • A jak ją zastrzelili? 

 • No a co zrobili, oczywiście. 

 • A kiedy był ten proces w Krasnojarsku na którym pani była? 

 • Proszę pana to był rok 61. 61 koniec kwietnia koniec kwie  początek 
maja. 

 • Pani była jako świadek? 

 • Tak. 

 • A potem panią chcieli też zaprosić na ten proces w Jerozolimie? 
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 • Tak. No i właśnie tu był taki pan z tego z Alei Szucha w tej właśnie 
całej procedury co prowadzili tą całą skalę tych przestępców. Nie podobało mu się. 

 • Że pani ma tam jechać na ten proces? 

 • Tak. I właśnie wstrzymali mnie. Ja już miałam wszystko, paszport, w 
ogóle wszystko i wizę, no i z lotniska po prostu, już nawet lot był załatwiony z MDM-
u. Wszystko już było załatwione i cofnęli. 

 • A dlaczego pani 

 • Kaseta 8/2 

 • Plansza 

 • Eugenia Samuerl 

 • 12 March 1998 

 • Tape 2 

 • (off) Ja bardzo dobrze mówiłam po żydowsku kiedyś a teraz to już. 

 • Skąd się pani nauczyła po żydowsku? 

 • (off) W szkole proszę pana. Mówię, że ja miałam otoczenie żydowskie. 

 • Jeszcze trochę o tych Ukraińcach, co to byli za ludzie, jak oni, jak oni, 
co oni tu robili, z kim oni się tu znali, co robili? 

 • To byli ludzie bez, bez serca, bez duszy. Kto ich nie przyjął to strzelali. 
Przecież tu tyle ludzi zginęło. Każdy musiał mieć dobrą kolację dla nich, oni płacili za 
to, a przyszli drudzy i zastrzelili. To tacy byli wie pan, to niby byli to Ukraińcy, czy to 
byli. To raczej tak jak oni mówili to pochodzenie ich tam było niemieckie, jakieś tam 
dziadki, babki, prababki, pradziadki, a to wszystko właśnie przybyło z Sobiboru tutaj. 

 • Z Sobiboru bo tam się uczyli? 

 • No tak to była tam ich  cała ta szkoła Sobibor i jeszcze był i  Trewnicy 
o. 

 • Ale oni pani mówili o tym że oni tam byli? 

 • Tak. Oni nie tylko do mnie mówili. 

 • A niech pani powie ile tam na tym procesie w Krasnojarsku było w 
ogóle z Polski? 

 • Nas tylko było pięcioro. To był tak, wujek Józek to był mój właśnie 
wuj, tylko nazwisko Wujek i był taki Świstek z Poniatowa i był taki Bogdan on się 
nazywał zaraz ....i jeszcze taka jedna kobieta była tam aż gdzieś z radomskiego i ja. To 
było nas pięcioro. 

 • No ale wzięli panią .Oni wzięli panią że pani dobrze ich znała dlatego? 
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 • No proszę pana hha ha Proszę panów to więc mówię i tak pomiędzy 
właśnie wtedy zawieźli nas najpierw do Moskwy leciałam samolotem. 

 • Ale przecież pani ich nie znała tak dobrze, dlaczego panią wzięli? 

 • No proszę pana no znałam ich o tyle o ile bo jak tu byłam to widziałam 
kto i jak, no a ten wujek też siedział i właśnie tutej on tu był cały czas  i on mówił 
pamiętasz tego, no oczywiście no. Był taki sanitariusz chodził tam do takiej 

 • Jaki on był ten sanitariusz Waszka tak? 

 • Waszka, to był też Waszka, ale Waszka to był proszę pana jeszcze taki 
furman co jeździł yy do po chleb do Kosowa i po wędliny, po mięso, to on później 
ożenił się, miał taką przyjaciółkę i ożenił się i on tam gdzieś w Legionowie tam gdzieś 
mieszka. I w to, swoje odsiedział. 

 • A tutej był taki taki Żyd nazwiskiem Samuel Wiwenberg, pani go znała? 
Z wąsami , po wojnie... On uciekł stąd. 

 • No proszę pana. Wielu Żydów to ja wim tak osobiście tutej, ich było 
miliony. 

 • On książkę nawet wydał w języku polskim nazywa się "Bunt w 
Treblince". 

 • W Treblince to ja tylko słyszałam nie czytałam tej książki. Co ja 
miałam czytać jak ja to widziałam naocznie. 

 • A Czarkowskiego "W cieniu Treblinki" czytała pani? 

 • Nie proszę pana , nie czytałam. Wiedziałam, że tylko o tych książkach, 
ale ja mam tego tak dosyć tego widoku że ja nie musiałam czytać tego. 

 • A w sprawie tych Ukraińców była pani przesłuchiwana? 

 • Oczywiście, oczywiście. Przyjechał ambasador z Rosji i tutej był w 
Polsce i tam byłam wzywana, tu z UB przyjechali po mnie, zabrali mnie samochodem 
do Warszawy, dali paszport, dali wizę i w ogóle wszystkie dokumenty i z Warszawy 
do Moskwy, z Moskwy do Krasnodaru. 

 • I to wszystko pani tam opowiadała. 

 • Oczywiście, tak jak dzisiej panu opowiadam tak i tam tylko tam była 
taka wlaśnie procedura że najprzód prowadzili urzędników takich, no który tutaj z 
tych, no który jak jego tu żadnego nie ma. Później wsadzili jednego pomiędzy tam 
czterech czy pięciu, no który? No ten.  Zgadza się, proszę pana do tego stopnia doszło, 
że jeden właśnie z tych Ukraińców powiedział, że on jest podsądnym a ja jestem tylko 
właśnie na jego zeznaję, ale tak to była ta, się przyznał. Ona była kiedyś maładaja. 
Tołosta takaja... 

 • Kto pani? 

 • I to jest ta. Ja mówie o to proszę, przecież ja nie kłamię. No to później 
tam dostałam zawiadomienie, że dostali w czapę. Ale czy to prawda? to nie wiem. 
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Tylko dostałam właśnie takie pismo. Trzech dostało dwóch dostało dożywocie, a 
trzech KS. 

 • I pani ich spotykała w Wólce ochronki? 

 • No oczywiście. 

 • Mam jeszcze pytanie, bo pani powiedziała jest w Warszawie ta Główna 
Komisja Badania Zbrodni przeciwko .... 

 • W Alejach. 

 • Oni są teraz na na Krakowskim  Przedmieściu. A pani też im dawała 
też zeznanie złożyła?. 

 • No oczywiście, oczywiście proszę pana. Tam nas maglowali, że mało 
włos to do więzienia by nas byli zapchali. 

 • Dlaczego? 

 • No bo to jest. No że my chcemy bronić tego właśnie Iwana. Ja mowie 
No skąd ja mogę bronić człowieka jak to jest nie to. Jak to jest nie to. Jak to nie jest 
ten Dymianiuk. 

 • A niech pani powie. Wtedy to było 40 lat to ludzie się zmieniają. 

 • No ale oczywiście, no proszę pana opis, pisaliśmy jak, co jak tamten 
wyglądał jak ten, co w ogóle  to jedno z drugim nie było żadnego powiązania. 

 • A Dymianiuk miał jakieś znaki szczególne? 

 • Tak, tak, tak On miał taką szramę tu proszę pana i tak i spojrzał i 
wystarczyło że jak na pana spojrzał to 

 • Czy miał jakiś tatuaż? 

 • Miał a tamten, a ten Dymianiuk nie miał. 

 • Co tamten miał za tatuaż? 

 • Jakiegoś diabła tutej jak chodził taki roztego, jak było ciepło to chodził 
w takiej samej bluzie z pejczem i z pistoletem i takiego jakiegoś tam miał rosomaka 
tutaj na. 

 • Ten Iwan "Groźny"? 

 • Tak. 

 • A jakiego wzrostu on jeszcze był? 

 • Noo wysoki był, jakieś metr 80 parę. 

 • (To co jeszcze Michał się chcesz coś zapytać bo) 

 • Jeszcze chciałem zapytać bo podobnież mówiło się że Iwan groźny tutej 
gdzieś dziecko w okolicy miał? Słyszałem 
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 • Tego ja nie wiem. Tylko proszę pana wiem że ten Iwan Groźny co tu 
był to ślub brał z taką, ale ona nie żyje. Ją tam zabili później te partyzanci. To na 
Grądach tam, to ślub z nią brał, bryczką jeździł, ubrał ją w welon, w białą suknię, ale 
czy dziecko oni mieli to tego nie wiem. 

 • Ale czy pani wie ile tutej ludzi zginęło po powstaniu? 

 • Oj proszę pana. Tutej Samselów to cała rodzina zgięła, tu i Kobus, 
jeden drugi, oj i  Kararujów rodzina 

 • A w sumie ilu tam Żydów według tego co pani myśli zginęło w 
Treblince? 

 • Oj parę milionów. Parę milionów. 

 • No wiemy. No w ogóle 6 milionów zginęło w czasie tej wojny? 

 • No tak, no wie pan takiem moim zdaniem tak że ze dwa i pół miliona, 
to napewno. No może i pomiędzy nimi to wie pan i Polacy tam przecież. 

 • A Cyganie też byli tutaj? 

 • Oczywiście. 

 • Pani widziała? 

 • No pewnie, całymi taborami ich tam wieźli. 

 • A czy książkę "Piekło Treblinki" Grosmana 

 • Nie czytałam. Mówię panu.  Wiem że to było. Iiii Jeszcze w tym w 
Ostrowi opisywał jakiś tam i w Małkini były te książki. Ale ja tak wie pan miałam 
tego wszystkiego dosyć, że w ogóle żadnej książki nie chciałam przeczytać. 

 • Dziękujemy bardzo. 
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