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 No tutaj zaraz kolega włączy to już będzie 

 Możemy 

 Tak to proszę powiedzieć 

 Teraz tak jest urodziłem się w Wólke Okrąglik 

 A jak się pan nazywa? 

 Goska Eugeniusz 

 I kiedy się pan urodził? 

  W Wólce Okrąglik 

 A w którym roku? 

 W 25 

 I pan zawsze mieszkał tutaj tak? 

 Zawsze w miejscu w Wólce Okrąglik 

 A co robili rodzice w ogóle  pana przed wojną? 

 Przed wojną byli na gospodarce takie słabe bo było nas siedmioro dzieci i tego no tam lądu 

nie było bo to, to było tego kupa dzieci, majątku nie było, krowy się pasło pewnego mało 

parę lat. No później ta wojna wybuchła. 

 Pan pamięta kiedy wybuchła wojna? 

 No pamiętam. 

 Jak to było w którym roku? 

 W 39 roku. 

 Tak, tak. 

 Te krowy się wtedy pasły. 

 No i co samoloty 
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 Samoloty chodziły nad Małkinią to tego bomby rzucali to tu niedaleko nas to też upadło 

chyba ze trzy. Ze strachu żeśmy pouciekali z tego pastwiska do domu, później się balim 

przyjść po te krowy. No i tego na a później już tak o się, się tak siedziało tu we wsi w 

Wólce. Nigdzie się tam nie wyjeżdżało. Później ten obóz tego 

 Ale proszę powiedzieć tutaj przyszli Niemcy na początku i potem Rosjanie 

 Niemcy 

 Tak 

 Niemcy weszli 

 I co? 

 No i tu zaczęli tu ten jakieś tu roboty robić no jakieś obozy te Treblinka. 

 A pan widział co oni robili? 

 No początkowo jak zaczęli robić to się trochę nawet i furmankami ludzie jeździli tam do 

jakieś tak do  

 To był 41 rok pan miał wtedy 16 lat tak 

 No 

 i pan tam też był w tym obozie? 

 Nie tylko furmankami furmanki byli jeździć do pracy. 

 A kiedykolwiek pan też był z furmanką, albo z ojcem tam w tym 

 Przeważnie sam to jeździli pojedynczo. 

 Był pan tam tak? 

 No jak już zaczęli budować to, to się było, ale nie w tej, tej, tej o tej 

 Ja wiem w obozie pracy 

 Tamtym, tamtym obozie pracy tamtym 

 A jak, jak tam byli jak tam wyglądała ta praca w ogóle? 

 No to robili, zaczęli budować tam baraki tam tego już trochę tam tych ludzi było tego 

zaczęli stopniowo więcej, więcej. 

 Ale kto budował te baraki? 
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 No niem Niemcy byli, ale to ludzie, ludzie. 

 Żydzie też budowali? 

 Budowali 

 Żydzi też? 

 Też, też. 

 A jak 

  Nasi, Żydzi tam byli 

 A jak pan wiedział, że to są Żydzi, oni byli jakoś ubrani inaczej? 

 Nie byli o tu niedaleko jak od Kosowa tu było też to trochę ich tu było też. Z lekarzem jak 

z furmanką jeździłem raz takie w Poprowie do Kosowa jechać było trzeba tam na 

pierwszego, to też wybierali parę złotych, żeby chlebek kupić no i czego tam brakowało. 

To kupiłem parę bułek no to wtedy zawiozłem to, to tego się nie udało ................................ 

kulkę bym dostał za to co ............................ dali. 

 A ile ich tam było w ogóle tych Żydów tam w tym obozie co budowali? 

 No początkowo no to tam za dużo nie było później coraz więcej, więcej odbudowywał 

coraz więcej a później już tak się nie tak się nie jeździło tam. 

 A skąd byli ci Żydzi mówił mógłby  

 to 

 pan czy pan ich znał? 

 tu w kilku sposobach było to, to tego to kilku znałem 

 Mch. Tak pan ich znał jeszcze sprzed wojny tak?  

 No tak sprzed wojny jeszcze taki byłem mały 

 Bo  

 jak się jeździło tego to nie pamiętam tak jak był 

 A pan pamięta, pamięta jakieś nazwiska czy imiona tych Żydów? 
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 No pamiętam tylko jakiegoś tam znało się kilka bo oni tutaj do wsi przychodzili 

sprzedawać jak byłem małym dzieciakiem to tak to znałem jakiegoś tam znałem Rajnswara 

jakiś tam był taki nawet o kowal co był w polskim obozie tam oj tego jakiś Sinek 

 Pan  

 Szymek 

 pan, pan znał tego Szymka? 

 No 

 On z zawodu był kim? 

 Kowalem, kowalem byłem to ileś tam tego w Kosowie był jak oni wzięli go tutaj do 

 Czy pan wie co się z nim stało? 

 Nie wiem. 

 To pan tylko widział tam w tym obozie tych tym polskim tak kiedy pracowali 

 Tu, tu jak się było w Kosowie tam jak pracował to go nie widziałem 

 Już nie 

 Nie tam, tam już nie wolno było zobaczyć. 

 Nie no ja mówię o tym obozie gdzie oni pracowali, gdzie ten był obóz pracy 

 no ten 

 ten polski obóz. Bo pan tam też ich jeszcze widział? 

 Tam nie widziałem 

 Tam już nie. 

 Tam już nie widziałem. 

 A wtedy już byli jacyś Ukraińcy tutaj w pobliżu? 

 A już później już jak rozbudowali więcej to już później Ukraińcy już tam byli taki już 

Ukraińcy już później byli na tamtym obozie 

 A gdzie ci Niemcy mieszkali kiedy budowali ten obóz? 

 Oni tam na miejscu. 

 Na miejscu tak 
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 tak 

 w barakach 

 Baraki mieli takie swoje barak, początkowo jak tylko tego zaczęli budować to mieli taki 

jeden  duży barak stał, to w jednym to dopiero początek był, to parę Niemców było no w 

jednym baraku z brzega tu dalej byli ludzie. A później coraz więcej, więcej, później coraz 

mniej i mniej to wiem coraz więcej się budowało............. 

 A pan pamięta co wtedy się mówiło tutaj we wsi co oni tam robią? 

 No 

 Pan wiedział co? 

 A co to mówił kto to mówił ja.............. to żwirownie 

 No tak 

 żwirownia tam była o to że to o tam że żwirownia się buduje bo tam jeszcze sprzed wojny 

była ta żwirownia. I to, to i później se też brali te wagony tam na Niemcy  jak se ziemie 

wozili ten żwir, tam te inne. 

 Tak 

 Pociągi chodzili tam. 

 Ale potem pan wie kiedy zbudowali ten wielki obóz ten dla Żydów w 42 roku pan pamięta  

 tu 

 jak to były początki? 

 Tu tutaj, tutaj 

 Tutaj zaraz koło pana 

 tutaj ten blisko tutaj no dwa 

 ten bliższy tutaj 

 No pobudowali tutaj też tak od to już też ludzie tam robili że Żydzi to nie wiem co tam to 

było, dużo ludzi było później, a tutaj się mało już, mało się widziało jaką robotę robili. 

 Ale tutaj ze wsi też tam ludzie chodzili pracować do tego 

 mało 
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 zanim tam zaczęli robić 

 do tamtego tak, a do tego to nie 

 to nie 

 do tego mało. 

 A pod wody końmi tam do tego żydowskiego obozu ze wsi brane były? 

 To mało to, tam już później jak już ten obóz to nieraz takie fury były tylko do bramy 

można dojechać konia wzięli, a tam już wejść nie wolno było. 

 I później wieczorem oddawali tego konia? 

 No tak ja tam tym wieczorem, ale jak tak jakiś towar przywiózł tylko tyle że zawieźć bo 

tam poczekał parę i zładowali i z powrotem tam 

 Mh. A pan wiedział co tam jest w środku w tym obozie? Co się tam dzieje w ogóle? 

 O no skąd to wiedział, nic tam nie wiadomo co tam się działo. Tam nikt niczego nie 

widział tylko później, później tylko jak zaczął te ................ to te pociągi chodzili ten 

zapach był no to tak był cuchnąć. 

 Pociągi chodziły, jak często te pociągi przyjeżdżały tak raz dziennie, dwa razy dziennie, 

pamięta pan? 

 No trudno to powiedzieć bo tu do tego przychodzili to już trudno od Siedlec i z tamtej 

strony Treblinki stacji tam nieraz stało i po dwa i po trzy składy. Tu u naszego .................. 

stał też nieraz i skład cały. 

 A jakie to były pociągi towarowe czy osobowe? 

 Towarowe takie wewnątrz zabite te okna, wrota zafajtane, zakratane że to 

 Można było tam coś słychać co się dzieje w tym w tych wagonach w środku. 

 O tutaj to było słychać, że tego wody, wody to, to nieraz kto tam jak nieraz ......................... 

ludzie nieraz tam wody podali ktoś tam za to tego, a nieraz takie byli, że nie dopuścili i 

zabijali, ale nie wolno było podejść 

 A kto zabijał? 

 No Niemcy, Ukraince 
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 I pan tam mógł podejść blisko do tych wagonów? 

 O to tutaj o tu na bocznicy we wsi to tu były ........................ tutaj ludzie podchodzili to 

nieraz to wody to kto chciał podejść to. Jedne takie byli że się tam trochę dało, drugie że 

nie, nie dopuścili, nie dali. .......... to, to byli ta stacja cała była ta. I stamtąd dopiero 

wywozili do, do Treblinki, do tego obozu. 

 A to było tak że tam pan się musiał zapytać tego strażnika Niemca albo Ukraińca czy 

można dać im wodę? 

 No tu pytali się ale Niemcy nie dali.  

 nie 

 A jeden taki Niemiec tak się trafił nieraz taki co że dał, a było tak to nie. 

 A czy oni tam w tym pociągu dawali coś zamiast za ta wodę jakieś tam pieniądze? 

 A mój dawaliby chętnie tylko żeby można było podejść to by podeszli tego, ale to tam 

choć ja widziałem tam raz to podawali to tej wody to nawet ten cały się nie napił bo tam 

wziął jakiś garnuszeczek, ale tyle tego to, to wyleli i z powrotem i z tego nic nie wyszło z 

tego napoju. 

 A pan pamięta kiedy te pierwsze pociągi tutaj przyjechały? 

 No to pamiętam 

 Było lato prawda? 

 Proszę? 

 Lato 

 No lato, lato 

 Gorąco było? 

 No wtedy było ciepło gorąco trochę. Jakoś taka, jakoś koło lipca chyba tak coś w tym. 

 No tak sierpień to był wtedy 

 No tak sierpień to już wtedy pociągi chodziły. 

 A co było widać z zewnątrz tak jak pan patrzył na obóz tak gdzieś w pobliżu? Co tam było 

widać? 
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 Tam, tam w ogóle to nic nie było widać, bo to było płot, było podruciane taka siatka i 

gałęziami zaplecione że tego że tam, tam nic nie było widać. 

 Mh 

 Oplecione było gałęziami takimi sosnowymi, takimi tam nie było nic widać. Całe płoty 

zagrodzone. 

 Ale oprócz tych transportów kolejowych to i piechotą chyba szli czy nie? Piechotą jacyś 

Żydzi tu przychodzili do obozu? 

 Piechotą to tak raz od Kosowa to takie raz to trochę pędzili trochę tych przez wieś do 

obozu piechotą. 

 A skąd oni byli? 

 A to od Kosowa z tej strony tutaj o. 

 A czy pan pamięta też, że były pociągi osobowe z tymi Żydami. 

 Słyszałem, że podobnoż byli. 

 Ale pan je widział 

 Ja tego nie widziałem bo one przychodziły nawet eleganckie w kratkę takie mieli, nie takie 

te osobowe, osobowe pociągi też podobno wozili. Bo ja tutaj widziałem tu od nas to tych 

takie towarowe. 

 Mch 

  A tamten 

 Jak długo to tak te pociągi chodziły tak do tutaj. Bo jak pan mówi zaczęło się to w sierpniu 

jak długo to było dwa miesiące, trzy miesiące? 

 No tak to trudno powiedzieć, z tej strony to nie tego może z drugiej strony tu trzeba ta 

trasa szła tam czy nie  a tam się nie tam się nie jeździło z tej strony to z czasem szli z tej 

strony, tam to nie widziałem z tamtej strony. 

 A czy była jakaś historia, że ktoś z tego pociągu uciekł? Udało mu się uciec? 

 No wyskakiwali tego, ale było to tak podobnoż raz tego jak bo to było obstawione tymi jak 

tu te wagony byli na tego to wiali. 
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 Ale pan nigdy nie widział, żeby tam ktoś uciekł? 

 Nie 

 Nigdy 

 Nieraz przepraszam 

 No 

 Raz jak szedłem krowy pasłem tego tu u ............. tego to jeden Żydek tego uciekł im. 

Prosił mnie, żebym go odwiózł do Siedlec. Ja miałem taki konia niczego nie biorę tego ja 

tu już jego skierowałem w tamtą stronę na dalej od obozu na tam na Kobiki nad tam 

............ to tamten pobiegł. 

 On był starszy człowiek już? 

 Starszy taki 

 Ubrany, jak był ubrany? 

 Ubrany normalnie tak tego. Wysoki taki był. 

 Elegancko ubrany 

 Nie tak średnio tak 

 I mówił, mówił po polsku? 

 Po polsku i do Siedlec co się tych musiał być z Siedlec kiedy o Siedlce się pytał. Tam go 

skierował na tego bo tędy mówię 

 Ale jak on w ogóle uciekł. On wyskoczył z pociągu czy co? 

 Podobnoż to było z pociągu jakoś tam. 

 Bo pan jak wtedy pasł te krowy to było blisko torów czy 

 Tutaj o pasłem tutaj zaraz o za tym blisko 

 No a tam nie widzieli Niemcy czy Ukraińcy jak on uciekł 

 nie, nie, nie 

 od pana? 

 Nie, nie. Jak on uciekł to minęło to ja chciał żeby dalej uciekał mówię bo tu blisko tego 

żeby się nie poszedł w tamtą stronę tam o tam. 
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 I co i poleciał? 

 I poleciał tam 

 I nie gonili go? 

 Nie. 

 A inną taką historię pan pamięta jeszcze żeby ktoś uciekł? 

 No tak to nie. 

 A pamięta pan wybuch powstania, powstanie jak wybuchło? 

 Pamiętam. 

 To mógłby pan nam to powiedzieć co pan, co pan widział wtedy, gdzie pan był. 

 No to wtedy akurat byłem tego z swoją ciotką jeszcze byłem na polu wtedy tam 

........................ co tam myśmy byli, zboże akurat myśmy kosili. I tego patrzę jak tu ogień 

tego i tu uciekali ludzie z tego obozu i tamtędy uciekali no, to widziałem wtedy tak no. 

 I ktoś gonił za nimi? 

 Tak był trochę latali te Niemcy, Ukraince ale chyba paru też chyba zabiło a to resztę 

uciekło. 

 A ci co uciekali to  mieli jakieś karabiny, pistolety, jakąś broń. 

 Podobnież mieli niektórzy mieli. 

 Ale pan widział, że ich gonili tutaj ci Ukraińcy? 

 No gonili ale  tych, tych, tych takich  tak ich dużo nie było to we wszystkie strony się te 

ludzie rozlecieli to 

 Dużo ich było tych którzy uciekli? 

 No byli takie grupkami oni w jednym kierunku nie szli to już tu na te stronę i tu i wszędzie 

po te tego to 

 Po ile osób? 

 Tak zależy po tam to tego w tamte stronę co mówili nawet sporo jakieś 15 może więcej. A 

i tu przez tory to wszystko w te strony jakoś się rozlatywali 

 A nie szukali tutaj po domach potem Niemcy, Ukraińcy? 
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 Nie tu Ukraińcy latali tutaj po wsi tu, tu 

 Pytali się? 

 Tu we wsi też jednego ............... tam we wsi tu tego Ukrainiec zabił. 

 Kogo zabił? 

 Tego, tego co uciekł z obozu. 

 Żyda? 

 No  

 Tutaj tak we wsi na drodze? 

 No tam w podwórku koło Ślązaka co tam co mieszkał  tam tego jakoś go tam umieli tego 

za nie uciekł i 

 I pan, pan widział jak go zabijał? 

 Ja go nie widziałem tylko nie daleko nas było tu, tu go zabił tak o. 

 Ale jak zastrzelił go czy 

 Podobnoż z karabinem 

 Mch strzelił 

 kolbą czy tem tam go. 

 A czy potem ci Ukraińcy nie chodzili, nie pytali się czy ktoś tutaj Żydów nie przechowuje 

 a 

 po tym powstaniu? 

 przychodzili tego tu ale tu kody się bały co nie wolno było to było tego to, pytali się ale to 

poszło dalej to, to uciekli poszedł dalej. 

 No ale pan wie ten bunt to już był już był też, też latem ale to był 43 rok.  

 No 

 To już ten obóz tutaj był rok cały. 

 No 

 I pan coś pamięta jeszcze z tej historii tego obozu? Coś co by pan jakąś specjalną historię 

co się stało, ktoś uciekł. 
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 No 

 Coś co 

 A to skąd to mogło takie historii to się tam nie, nie tego to bo czasem samemu się siedziało 

trzeba też było się bać. Nie można było wyjść nigdzie bo to 

 A proszę powiedzieć a tutaj przychodzili Niemcy do wsi? 

 No to przychodzili tp przeważnie Ukraińcy przychodzili, no Niemcy też to tego, ale żeby 

nie uciekł jego go tu nie ma bo zaraz kara 

 Ale po co tutaj chodzili? 

 No najpierw wpierw przychodzili nieraz tutaj do wsi do tego do Kosowa jeździli 

samochody tego przejeżdżali we dnie 

 Ale przychodzili tutaj też tak po wódkę, coś kupić? 

 A tutaj Ukraińcy to przylatywali kupić coś o, wypić. 

 Oni mówili po polsku? 

 Oni tak po, po Ukraińcy to i taka mała ich więcej do Polski podobna. 

 Także można zrozumieć ich było? 

 Można zrozumieć jedne słowa to tam tego, ale borełko jak chciał to już sobie cha cha 

 A pamięta pan jakieś nazwiska tych Ukraińców czy imiona? 

 No jako tu ale to tylko tych, tych najlepiej znam co byłem u niego. 

 U kogo pan był? 

 No u tego Strebelusa z tym tutaj obozie. 

 O zakończeniu 

 po zakończeniu 

 po likwidacji obozu prawda po likwidacji obozu co się stało z tym terenem niech pan nam 

powie, z tym terenem tego dawnego obozu. 

 No to tak od razu poszłem jak tego do roboty ja tu ...................  nas było siedmiu ............ 

tu wzięli mnie do roboty, tu, tu, tu nic takiego nie było tam było trzy konie chyba było, 

cztery krowy na podwórku tam świni trochę chowali takie gospodarstwo mieli. 
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 Ale niech pan powie bo to było potem jak ci Żydzi uciekli stamtąd? 

 Już po tym 

 po tym, po tym buncie 

 po tym buncie 

 tak, i co, i co potem oni rozwalili ten cały obóz, zniszczyli go? 

 Już tego, w tym obozie, już tak jak byłem to w tym obozie nic nie było, zzlowane pole 

zrobione było. 

 A kiedy to było? 

 No już przed tem likwidacja do tej pory to 

 Znaczy po likwidacji to była jesień czy zima już? 

 To już oni to zlikwidowali to już jakoś na jesieni wszystko. 

 Mch. 

 Nic nie było. A ja poszłem jakoś na wiosnę do nich. 

 Tak i co? 

 To tam zastałem to było takie gospodarstwo zrobione. 

 Ale pan wiedział, że tam był obóz wcześniej? 

 No obóz był wiem że był. 

 I co tam było znaczy taka konkretnie polana czy jakieś budynki tam były? 

 No to tam to, to były to te budynki były bo tego dom stał, obora, stodoła była, taka piwnica 

no i barak taki jeszcze jeden stał taki .................. tam taka była taka pralnia mieli tam coś 

takiego o. 

 Ale kto był gospodarzem? 

 A gospodarzem to tych dwóch Ukraińców było. 

 A oni byli ci, którzy poprzednio w obozie? 

 No jak byli w tym obozie tak i później do końca aż musieli byli do końca tu byli. 

 I oni byli w mundurach? 

 W mundurach niemieckich, tak po czasem po cywilnemu chodzili i po niemiecku tak o. 
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 A czy ogrodzenie było wtedy czy nie? 

 Było ogrodzenie. 

 Zostało ogrodzenie 

 Ogrodzenie zostało, wkoło było ogrodzenie zostało. 

 Mch. I a tam, tam gdzie chowano ludzi to co tam, co tam zasieli, zarosło tam 

 Tam było wszystko wyrównane pole, zwykłe pole było. 

 Zaorane? 

 Zaorano tego i 

 A pamięta pan co oni zasieli na tym polu? 

 Tu na tym polu na wiosnę zasieli trawę to cały ten tego łubin, cały łubinem zasiane. 

Wykopywane tak o tak wokół tam co zasiane tam zostawili tam trochę kartofli, kartofle 

były siane tylko. Tu od nas gdzie nic nie było tu za tymi budynkami. A to całe było zasiane 

tym łubinem całe pola 

 Pamięta pan nazwiska tych Ukraińców? 

 No tych Ukraińców jeden się nazywał Eko Saska go nazywali, i drugi jak ten i Strebel. 

 Czy oni sami byli czy jakieś rodziny  

 Oni tego ten Saska to miał jakieś no to też taka Ukrainka, a ten Strebel jak był to miał z 

sobą chyba czy jej matka była i żonka jego chyba była i kto tu jeszcze, ich chyba siostra 

takiej Ewy była też to miała takie jeszcze dwoje takich chłopaków, chłopaków takich 

małych dwa. To oni z Ukrainy przyjechali tutaj na te gospodarstwo. 

 No i co ci Ukraińcy robili tutaj 

 No tutaj 

 kiedy byli? 

 ......... tego, tego na tym polu siedzieli tutaj u tego, tego pola kawałek mieli i posłała to to 

domów jakoś tak 

 A jak ktoś tutaj przychodził i pytał się coś no oni czy oni kogoś aresztowali, zatrzymywali 

 Nic później 
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 Nie 

 Nie 

 Tylko 

 Żeby oni takie gospodarstwo prowadzili to już nie to chowali te konie, krowy tam te 

świnie. 

 I pan tam przychodził, miał nakaz pracy, przychodził do nich 

 Ja tam 

 tam robił nic 

 jako no do, do pomocy do sprzątania, przeważnie sprzątałem tam zamiatać tego, a tu na 

ten, a tu na ten obóz teren to nie wolno było i sami mówili gdzie ja tam nigdzie tam nie 

chodził tylko akurat po podwórzu i tutaj po tego bo tam nie wolno było. 

 Po tej części gospodarstwie a tam gdzie ten łubin zasiany był to nie wpuszczali 

 Nie, nie 

 A czy pamięta pan czy kogoś oni zatrzymali tutaj czy kogoś zabili jak już po, po tym. 

 No jak ja byłem w .....................  

 tak 

 to nie, to nie, to takie jak o gospodarstwo prowadzili tu 

 Mch. I a jak się to zakończyło, jak oni stąd uciekli? 

 A tu jak ten front nachodził to Ruskie szli to tego to oni chyba ze trzy tygodnie wcześniej 

fury takie mieli swoje konie tam znaczy chyba z tamtego obozu dostali chyba ze dwa konie 

i nawet wjechali nad tymi wozy wjechali. Pobrali tam co tam mieli z tego co pobrać tam te 

i pojechali. 

 A czy pan pamięta jeszcze znaczy tą historię kiedy jeszcze obóz był, kiedy ci Ukraińcy 

chodzili tutaj po wsi i mówili tak po ukraińsku ale można było zrozumieć i oni coś mówili 

na temat tego co tam się dzieje w środku? 

 No oni tak nie mówili ale to ludzie sami wyczuwali to co się robiło bo to i ten zapach był i 

te pociągi wszystko to, a oni tak specjalnie tak dużo tam co oni tam. 
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 Mówili, że nie mordują ludzi tam? 

 Ja wiem, ja tam nie słyszałem żeby tego, ale na pewno mordowali. 

 Ale nie mówili o tym, nie rozmawiali o tym. 

 Nie o tym nie. On też nie wie ja wiem co on tam tego że, o tym to nie. 

 Znaczy i pan sam też wiedział, że oni co oni tam robią z tymi Żydami? 

 To już było wiadome jak sam ten 

 A jak te pociągi jeździły i oni krzyczeli, że oni chcą pić czy chleb 

 No  

 A oni się też pytali dokąd jadą? Były takie przypadki? Gdzie oni są na przykład? 

 A to tego to może ja do tego że to jak to jak tu powiedzieć że tego że to obóz pracy 

Treblinka, że to że do roboty jadą  

 tak 

 no to tak powiedzieć. 

 A to, to była taka rozmowa oni się pytali czy to jest obóz pracy czy, czy jak to było? 

 No ci  jeńcy to tego to mówili że to ludzie co jechali to do, do roboty jadą. 

 No ale była też taka sytuacja, że oni do pana krzyczeli gdzie my jesteśmy, co tu jest. 

 A nie ja to o tym to nie słyszałem tego ja to tylko z opowieści ludzi tego ludzi którzy bliżej 

ja to tam 

 A co ludzie mówili wtedy jak mówili, że to jest obóz że czy to jest obóz pracy Treblinka? 

 No obóz pracy ja to tam ........................ to wiadomo 

 A mówili ludzie, że tu, że stąd się nie wraca, tutaj ludzie którzy mieszkali co oni mówili 

 No mieszkali 

 .............. 

 No to też strach powiedzieć jakby tego to jakby kto tam powiedział to też jakby Niemiec 

usłyszał albo Ukrainiec to by też nie tego, nie można było mówić dlatego gadać. 

 A niech mi pan powie tutaj naj najbliżej Żydzi mieszkali w Kosowie Lackim prawda? 

 No 
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 Ich też w końcu do tej, do tej Treblinki 

 no w końcu no też 

 dostali? 

 bo piechotą przy, przy, przyprowadzili. 

 Pieszo pan widział kiedy ich prowadzili? 

 Widziałem 

 Jak to było? 

 No to tego to furmankami trochę pieszo i przepędzili i we wsi jak dali to dali nas by nikt 

nie wychodził tylko żeby z domu nikt nie wychodził o. 

 Ale pan widział to oknem? 

 No oknem widziałem oknem. 

 I no kto szedł czy pan pamięta wszystkich? 

 No Ukraińcy 

 Ich prowadzili 

 Niemcy. No prowadzili jak to ludzie szli do Treblinki 

 A czy bili ich idąc tam do tego obozu? 

 No który tam się ociągał albo tego to bili i, i ten drut i tak 

 A czy jest tu, jest może jeszcze coś takiego co pan pamięta z tego okresu? 

 No to co to, to, to 

 Coś wyjątkowego pan wie bo tak zawsze bywa niby to jest zawsze to samo, ale nagle coś 

co się zawsze pamięta i coś utkwi w pamięci przed oczyma się ma. Ma pan taką scenkę 

gdzieś z tego okresu? 

 No to ja takie starsze to tego ja to byłem taki w tych latach tak trochę i też pod strachem bo 

to człowiek zawsze też się bał bo to łapanka to nalot to się bał też skryłem mniej spotykać 

 A pan się bał na przykład że pana też tam do tego obozu wezmą? 
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 Do obozu a jak nie to do roboty na Niemcy, ja miałem kartę też do roboty na Niemcy 

takiem w punkcie trochę ..................... tego to powinni o tego do obozu. Miałem kartę do, 

do ino do pracy miałem. 

 I pan nie pojechał? 

 Nie pojechałem. 

 Jak wymigał się pan jakoś? 

 Jakoś tam się trochę za tego kręciło i pomylili jakoś nie pojechałem, ale ..................... ale 

miałem takie dowód że jako pracuję u tego we wsi jak tu byłem to ciotka tu moja 

mieszkała, jako u ciotki pracuję bo musiałbym jakiś papier gdzie ja pracuję, gdybym nie 

pracował to już później tułał nie wiem. 

 A co było napisane na tym papierze że? 

 Że jako pracuję taki i taki o robotnik pracuje u tej 

 A czy pan pamięta tam żwirownię, widział pan jak ktoś tam pracował w tej żwirowni? 

 No tam pracowali to ludzie pracowali. Tam byłem chyba, chyba też na szalfarku  ze dwa 

razy to ludzie pracowali tam w tej żwirowni.   

 A czy Żydzi też pracowali  

 też, też 

 w tej żwirowni 

 A skąd pan wie, że to byli Żydzi? 

 No to rozmowa i tego no wiem no że byli Żydzi. 

 I co oni robili? 

 No tam takie ziemia to żwir ładowali no to tam takie coś nieraz już później raz byłem to 

jakoś wagony jakieś przyszły to takimi niemieckimi mundurami to pokważone było takie 

tego widać było z frontu to wtedy furmanką nakazali te na wozy ładowali te 

 A te furmanki ze wsi były? 

 Ze wsi, ze wsi bo takie były tego, trzeba było jechać boby nie pojechał to już tego to i o to 

wtedy były te Niemcy wściekłe po te ichnie łachy te frontowe widać takie, a tu przywozili 
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panie do prania do, do tego to szykowali później znów gdzieś odsyłali ............... i tego ale 

to wtedy to nie wolno tylko rajca pilnować ale a konia a do tego to się dotknąć nie można 

było. Co się ruszał, się rozepchnął to zaraz był ................ takie były wściekłe bo to 

 A czy pan znał jakiegoś tam Żyda z tego obozu tutaj bliżej? 

 Tego kogo tego 

 Nie z tego z tutaj Treblinki, tam byli tacy którzy byli parę tygodni w tym obozie 

 takie tutaj 

 może więcej 

 takie to nie, takich nie, nie znałem takich tych nie było już później w całym to tu nie było 

nic 

 A tych z Kosowa pan znał? 

 No to tak jak byłem ................. tego nie było jeszcze tego obozu jeszcze sprzed tego to ich 

znałem. 

 Nie, ale potem jak oni szli tutaj do Treblinki 

 to już oni byli wcześniej wzięte 

 wcześniej 

 wcześniej 

 A tutaj w Wólce przed wojną mieszkali Żydzi? 

 Nie u nas nie mieszkały, przychodzili tylko z miasta przychodzili tam na wieś takie 

handlowali tam to te Żydzi tam 

 A czym handlowali? 

 O tak o to chustka, to bułka to wszystko śledzie całego towaru bo to tego o 

 A czy po wojnie któryś z tych Żydów tutaj przyjechał, zobaczył, pytał się co tu było? 

 Nie ja nie widziałem, nie spotykałem takich. 

 A niech mi pan powie czy jeszcze jakiegoś takiego Ukraińca pan pamięta z tego okresu, bo 

to byli ciągle ci sami Ukraińcy tutaj czy oni się zmieniali? 
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 No ja wiem tu nie byli dużo ich tam było to nie wiem, ale jednego tylko pamiętam no taki 

no też z tego, z tego obozu to tylko dobrze znałem bo on woził taki ten po prowiant jeździł 

do Kosowa, po chleb po takie inne o tego, tego to dobrze znałem i tego 

 A jak wyglądał? 

 On to jego to on już nie żyje to jego to on był nawet on przeżył był karany chyba z 8 lat 

dostał czy ileś 

 A skąd pan wie, że tak dostał tyle? 

 No bo on jakoś on jako osoby bo była ta sprawa ja byłem na tej sprawie tej 

 A pan był, pan był świadkiem tak? 

 No jako świadek byłem. 

 A gdzie, gdzie była ta sprawa? 

 W Warszawie 

 W którym roku pamięta pan? 

 Dokładnie skąd 

 To było zaraz po wojnie czy 

 Proszę? 

 Zaraz po wojnie? 

 No już jakoś tak jakoś chyba za rok czy za dwa. 

 I co się pana pytli? 

 No ja czy tego czy znam takich i takich, to tam jeszcze chyba czterech ich było to ja nie 

znałem a tego co woził ten prowiant to znałem mówiłem nawet tych nie znam a tego znam. 

 No a pan wie jak on tylko woził ten prowiant no to, ale pan widział, że on coś robił, że 

kogoś zabił coś tam zrobił? 

 Nie on tutaj to nie, on woził chleb to taki on nawet, on nawet może i tem Żydom pomagał 

 On pomagał Żydom? 

 Pomagał bo na pewno pomagał bo nawet później jak chleb woził  tak był też tego to ja się 

tak o takie strumpe dla koni tego to nieraz paczki brał  
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 tak 

 i te słome, siano coś tego to wsadzał do wozu woził, bo on taki więcej też widać miał te 

przychodził taki przy koniach więcej ............................... on jeździł 

 A jak on się nazywał? 

 Waska 

 Waszka 

 No to już on już, już nie żyje. 

 Ale co się z nim stało? Dużo tam dostał 

 On tego wyrok jego wtedy dostał osiem lat. 

 Tak 

 Osiem lat dostał, a teraz te to chyba więcej, ale tamte to 

 Ale ten Waszka potem wyszedł z tego więzienia? 

 On wyszedł, wyszedł później pracował i później zmarł. 

 A on mieszkał w Polsce potem? 

 W Polsce 

 I tutaj przyjeżdżał też? 

 Tu nie raz tylko podobnoż był, ale podobnoż go tam zbili tu 

 Kto tutaj ludzie? 

 Ludzie to jakieś jędze to jakieś te i już więcej nie przyjeżdżał tam gdzieś pracował w 

Warszawie czy za Warszawą gdzieś tam nie wiem. I o a my osiem latek dostał najmniejszy 

wyrok bo on, że tak nie był na obozie nie, nie tego on tutaj nie działał tylko że był tym 

prowiantowym takim, no to, to wiem że takim był, ja tak prawda się zdenerwowałem na 

niego bo go znałem dobrze. 

 A był też taki Iwan, taki wielki? 

 Był Iwan Wielki też był. 

 Pan go widział? 
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 Widziałem we wsi widziałem go kiedyś. Ale tam już mieszkali, tam już w Starym 

Siedlisku mieszkaliśmy to wtedy taki był pijany i z Treblinki kiedyś jechał chłop to wtedy 

się napił to chyba bagnetem mu tu rękę przebił temu na naszemu i akurat tam w takiej sieni 

to ja jako w domu i tego taka komórka była, ja go wciągnąłem do komórki on raz 

przyleciał i go ................. dał i tego, a i później poszedł później go uwolnili tu nasze te 

chyba we wsi tego i później przyjechali jakoś z obozu i go wzięli 

 A to był ten sam, którego potem złapali i był sądzony  

 ten, ten 

 w Izraelu 

 tak 

 to był ten sam? 

 Podobnoż ten, ale ja wiem 

 A pan widział, pan widział zdjęcie tego 

 Widziałem jego zdjęcie i dobrze pamiętam taki był wielki taki był wysoki, pochyły trochę, 

taki był tego, ale mówię to ten to czy to nie ten. 

 A był podobny ten, który ten ................ podobny był do niego? 

 To tak był podobny, niby podobny ale to nie ten to nie ten, podobny był do siebie ale to 

podobno nie wiem jak on tam. Ale tak to go pamiętam wtedy tego Iwana o tego i tych i 

tych dwóch a tych to latali to trudno wszystkich teraz się daje we wsi tyle ludzi jak ma 

teraz, wszystkich się nie zna już 

 Jeszcze mch 

 Może jeszcze pan coś pamięta z 

 Co takiego to już nie tak co tam 

 Mch 

 Koniec kasety tak 

 No tak ja wiem 

 Dobrze 
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