
INTERVIEW No. 28: HENRYK ŚLEBZAK 

 • To od tego właśnie zaczniemy. 

 • To parę słów o sobie poproszę. 

 • No cóż tu powiedzieć jakby. No może byłem no byłem chłopcem 
młodym, miałem skończone sześć klas. 

 • A kiedy się pan urodził? 

 • Eee szóstego, ee12 czerwca 29, 1929. 

 • I gdzie? 

 • W Wólce. 

 • A rodzice kim byli? 

 • Rodzice to nie żyli. 

 • Nie żyli już  

 • nie 

 • wtedy? 

 • Nie, nie, nie, nie, nie ojciec przepraszam ojciec żył jeszcze bo tego 
tylko się z drugą ożenił matką i poszedł gdzie indziej, a mnie matka zmarła to miałem 
półtora roku. 

 • Mch 

 • I chowałem 

 • A jeszcze 

 • i chowa i chowałem się przy babci. 

 • Jeszcze gdyby pan mógł powiedzieć jak się pan nazywa bo tego nie 
mamy na taśmie. 

 • Nazywam się SLEBZAK Henryk 

 • I, i przed wojną pana mama umarła tak jak pan był mały? 

 • Tak, półtora roku miałem jak zmarła, a ojciec się ożenił z drugą i 
założył drugą rodzinę także ja się wychowywałem przy babci tylko. Babcia też była 
sama więc z babcią się chowałem także. Ukończyłem te sześć klas no i tak no później 
siódme to kończyłem po już po wyzwoleniu była taka dokształcająca i tego to. Także 
byłem bardzo ciekawy w takich rzeczach no tam wszystko tego tam, wszędzie gdzie 
tego to ja musiał tam wszędzie cha, cha nosa wsadzić. Nawet i do lasu gdzie tego to 
się szło i  

 • Pamięta pan jak wojna wybuchła? 

 • Która? 
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 • No jak wojna wybuchła we wrześniu 

 • W 39 o to jakże no mówię, że broń schowałem. 

 • Jaką broń? 

 • No z 39 roku. 

 • Tak, a z skąd pan miał broń? 

 • No żołnierze przyszli, trzech u nas się przebrali bo to akurat było tu na 
Różaniu oni walczyli to później tego i, i to się wytego wycofywali przed tymi jak 
trzech przyszli to później z Warszawy tu jeden był nawet od nas, on już też nie żyje 
już tego i przynieśli dwa takie 

 • Ale w mundurach przyszli? 

 • Tak, tak ręczne erkaemki dwa no i trzy kabeki, amunicji dość dużo i to 
się zachowało i amunicji to jeszcze tam gdzieś powinno jeszcze gdzieś się przewala 
gdzieś to jeszcze jest trochę tej kiedyś przedwojennej Polski takiej i to później z AK 
przyszli i to się tam powiedziało tego, że jest ta broń i przyszli i, i o wzięli do lasu, 
nawet zdała egzamin bo tam Niemcy ostrzelali z niej według miejsca z tych 
erkaemków. Tu pod dębem strzelał jeden tam do Niemca tam daleko do żandarma, to 
mówił właśnie on  że koło 600 metrów bo akurat oni jechali i oni im drogę za ci 
partyzanci oni z tego i dwóch zabit, jednego strzelili na drodze, drugi uciekał. Także 
dwóch uciekało. Bo na 600 metrów jak postawił to go pociągnął i on a trzeci uciekł do 
tamtego obozu. 

 • Do obozu uciekł? 

 • Tak, ten żandarm zaleciał także specjalnie może go nie ten i on 
stwierdził, że to nie, nie banda żadna tego tylko to byli spadochroniarze, bo tu już 
błądził taki przed tym przecież oni byli tak ładnie ubrani, peleryny mieli rogatywki 
wszystko zielone mundury i on bo tak tamte wioski to by spalili wybili za tych 
żandarmów. 

 • I to było w czasie kiedy tu obóz działał? 

 • Eee. Nie już ten nie tamten tylko jeszcze był. Już ten nie ten ten już ten 
nie istniał bo to było w 44, a tamten to był do którego on był tamten działał. 

 • Ale to nas interesuje to co pan pamięta dobrze 

 • Aha 

 • to co pan pamięta bez 

 • dobrze jak pan chce 

 • tak 

 • może pan sobie 

 • tak 
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 • skorzystać przecież ze swoich, ze swoich notatek to nie tego. Pamięta 
pan jak tutaj ten obóz zbudowali? 

 • Tak. Wie pan bo ten obóz miał być nawet bliżej wsi był ogrodzony, 
nawet nasze pole było ogrodzone palikami obite było wszystko i tam tego mówię co 
tu będzie mówię, a tu będzie fabryka kostki na szosę do kostki wyrabiać. Bo tam od 
nas takie Poznaniacy byli to oni tu właśnie pracowali w tej, tej, tej tutaj przy tej tego, a 
później tam jakiś przyjechał samolotem to chyba był jakiś na tam z tymi to tam się nie 
tego nie podobało i później zaraz przenieśli wszystko tutaj właśnie ................ bo tu 
kiedyś to tych lasów było bardzo mało, tu mniej było. To byli wszystko takie pola, a 
teraz to przecież 50 lat to, to wszystko zarosło już i tego tutaj nawet ten co tu był to 
teraz w ogóle nie tego. Tu kiedyś przyjeżdżał taki Ukrainiec to nawet żeśmy chodzili 
tutaj bo on uciekł,  ale sam też nie żyje. Bo ja miałem z nim kontakt tego. On takim 
był prowiantowym tu jeździł woził prowiant do obozu i, i tego. To jak przyjechał tutaj 
bo on sześć lat chyba siedział, bo się nie ujawnił, siedział sześć lat, później tego, 
później przyjął polskie te i tu przyjeżdżał był kierowcą jeździł tutaj przyjeżdżał tuśmy 
tego to, to on nie mógł tutaj się właśnie zorientować nawet jak tu było bo tu było 
wszystko tu tego, później to roz wszystko rozebrane, rozwalone tu lasy pozasadzane 
także tu było. 

 • A pan powiedział, że on uciekł to znaczy skąd on uciekł? 

 • Z tej Treblinki. 

 • Tak? 

 • Tak. 

 • A bo on tu był w tej załodze tak? 

 • Tak. 

 • I, i uciekł z tej załogi? 

 • Tak, dwóch ich uciekło wtedy. 

 • Mch 

 • Ich tu dużo uciekało wie pan. 

 • Tych 

 • tych, tych 

 • tych czarnych tak 

 • tak, tak tych czarnych z tymi trupimi łbami, bo oni mieli czarne takie 
te, te mieli na furażerkach trupie łby. To ich dużo uciekało. 

 • Ale powiedział pan, że te paliki zabijali tak na tym polu  

 • tak 

 • jak to było 
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 • No wie pan bo tam ileś hektary zajęli, obili palikami i mieli to już tam  

 • mch 

 • tego, ale później jakiś przyjechał samolotem tu właśnie wsiadł i tam 
przyszli ci Niemcy to oficerowie wszystko tam i to im się tego i później na drugi dzień 
to wszystko zdjęli i ogrodzili tutaj właśnie. 

 • Ale to pod który obóz pod ten 

 • pod ten pi, pod ten drugi 

 • pod drugi 

 • pod drugi tak bo pierwszy to, to był wcześniej, pierwszy to był 
wcześniej obóz. 

 • I jak oni tak zabili palikami to państwa tam pole wasze 

 • no 

 • to oni coś jakieś dali odszkodowanie za to pole 

 • nic, nic 

 • w ogóle się nie  

 • nic nie dawali tylko tak było bite bo to tak trwało no ile może tydzień 
te o te, te paliki takie byli to takie do kantu byli ładne porobione wszystko tam 
pozaznaczane tam napisane coś było i tego i to tam było ja wiem ile to hektary było 
tego. No dość dużo tak jak ten obóz był bo ile ten trzeba było zająć oni to właśnie 
opalikowali tak i później właśnie ten przyjechał samolotem tu siadł i z nimi tam 
chodził 

 • Tu na miejscu samoloty lądowały 

 • Tak, tak tutaj tu były tu było takie polowe lotnisko kiedyś i oni tutaj 
właśnie ten tu przed wojną no w 39 roku tu było lądowali samoloty i tu było lotnisko 
tylko 

 • Ale lądowali na terenie Treblinki 1 tam co te baraki później 
wybudowano tak? 

 • No 

 • W którym miejscu? 

 • To oni tutaj takie ugory były tam na takie lekkie samoloty to oni tu 
siadały tu 

 • Mch 

 • tu było ugorow tyle że tu przed wojną już było lotnisko przyszykowane 
takie polowe. Jak w 39 roku się wojna zaczęła to tu cały czas te samoloty chodziły tu i 
tutaj latały nad nami tutaj i tego i bo kiedyś 
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 • Polskie? 

 • Polskie, polskie bo kiedyś to byli te, te samoloty takie, takie te jak one 
się nazywali no z nich tego to takie te płatowce to 

 • Ale jakie karasie? 

 • O chyba że karasie. Karasie teraz te inne byli zaraz inne, inne. 

 • A tu właśnie przed wojną głównie w 39 roku okoliczna ludność 
pracowała tutaj przy wyrównywaniu terenu. Pamięta pan to? 

 • Nie tutaj z tego to nie ten tutaj brali ludzi tam przeważnie z innych tych 

 • mch 

 • z tamtej Treb, ale to gdzie tutaj, tutaj na 

 • znaczy pan mówi, że lądowali musieli wcześniej teren jakiś wy 

 • a to przed wojną, a to wie pan 

 • no właśnie przed wojną 

 • przed wojną tą Polskę 

 • Polacy to robili 

 • to było tak 

 • a w którym miejscu oni to robili? 

 • To było wie pan tu na tych jak tak zwanych głodomori teraz jak ten 
miliwek tam zasadzony wie pan 

 • mch 

 • no tam od tamtego obozu ten cały ciąg lasu  

 • tak 

 • to tam wbili te ugory i tam mieli to lotnisko 

 • mch 

 • nad tą tak zwane byli głodomori tak to się nazywali kiedyś. 

 • Czy ten teren gdzie ten Treblinka 1 ten Polski obóz też był plantowany 
jeszcze przed wojną, wyrównywany? 

 • Nie, nie tam jak tego to później jak tam coś im trzeba było zrobić to oni 
między sobą tam to robili. 

 • Mch. 

 • Jakieś im trzeba, tak to tam, a tam to też tam co im tego to tam pola 
były, tam lasu kawał było to oni wycieli do tego ten na cmentarz tak ten lasu kawał 
wycieli co te tego właśnie teraz to był wtedy las tam jeszcze. A oni 
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 • To przy pierwszym obozie było tak? 

 • Tak, a oni takie wnęki powycinali, tam właśnie te doły kopali tam tych 
ludzi tego. I tutaj właśnie tego i to zdjęli później tutaj zrobili i tutaj taki był u nas 
Poznaniak, on tutaj właśnie pracował, takim był trochę kierownikiem tutaj w tym 
obozie tutaj robili wszystko baraki, a później jak już trochę tych baraków postawili tak 
ściągnęli te załogę tych czarnych już tych Ukraińców.  

 • Ale to mówili, że to ma być fabryka kostki? 

 • Tak, tak że to fabryka kostki. 

 • A ze wsi ludzie też przychodzili pracować? 

 • No tam jaki nie tak co tam mieli gdzieś na do Prus ktoś miał tego to tak 
jak tego to jak tutaj się dorobił to już go tam na do Prus nie brali, to już go do Prus nie 
wzięli. A tak jak tam było parę osób w domu to tam z żwirowni pracowali od nas też 
ludzie przy nasypie tych wagonów tam  to nawet taki tutaj Oleszczuk taki Marian to 
on też tam robił to myśmy tam mu jeść nosili zawsze bo tam on z sobą brał jedzenie, 
ale zawsze dał tem ludziom głodnym że tego to myśmy zawsze mu zanieśli takie, 
takie kiedyś były takie dwa takie, takie, takie dwa no tym to jednym 

 • garnuszki 

 • tak takie garunuszki to nakrywane były to w jednym był tam ziemniaki 
w drugim tam jakieś tam tego i to zawsze tego 

 • Ale czy widział pan jak tu o ten obóz ten żydowski budowali, czy kto 
jacy ludzie tam wchodzili, czy byli Żydzi, czy byli więźniowie jedynki, czy pan coś 
wie 

 • No byli Żydzi tak z tamtego obozu byli Żydzi przecież tego to nawet z 
Żydami to oni się tak zachowywali nie, nie za, nie za bardzo bo z naszymi to tak nie 
tego, a Żydów to tam panie to, to jak coś tego to zaraz lanie jak nie to bicie śmiertelne 
i w dół i koniec. Tam nie było tak jak, tak jak Żyd tam na szosę wie pan jak te, te 
budowali szosę tutaj do obozu no to do pierwszej tej Treblinki to tam u nas była taka 
piwnica kamienna to oni przyjeżdżali ci z obozu te, te niewolnicy Żydzi i to na te 
furmankę te kamienie kładli i z nimi zawsze był jeden ten Ukrainiec tam ich sześciu, 
ośmiu przy tym na furmankę nakładali te kamienie. To jak który tam wie pan ten 
kamień brali takie kamienie były dość duże, tak jak tam brali jak któryś tam trochę się 
przygapił to panie takie mieli trzonki od, od szpady panie zaraz kazali się kłaść jeden 
na tu na głowę nadepnął drugi na nogi panie jak mu dali takie młotki to jak stał panie 
to ha 

 • Widział pan to? 

 • No jakżesz panie to. 

 • Ale to co jak tam stanął 

 • panie jeden 

 • co się działo z człowiekiem wtedy? 
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 • No panie zerwał się, strząchnął się i robić mu się jak nie to panie, bo 
oni tam tu po głowie tylko tak tu więcej w tyłek panie we dwóch stali takie jak cepami 
pomłocili, pomłocili i zerwał się i musiał robić bo jak nie to oni by zawieźliby go do 
tego i nad dół w łeb i już o. 

 • A jak oni byli ubrani ci robotnicy? 

 • No normalnie tak jak który chodził to tak był ubrany. 

 • Każdy inaczej tak? 

 • Tak, tak, tak. 

 • Po cywilnemu? 

 • Tak. Jak którego wie pan tam zwieźli w takim ubraniu chodził. Tam 
nie było ubrań takich osobistych dla nich tam obozowych, tylko tak jak który chodził 
tak byli poubierani. I później tu już jak zaczęli tego to już później zaczęli tych właśnie 
tak tym to oni właśnie od razu jak to budowali to już tu z Żydami to się paskudnie 
zachowywali. Bo z naszymi to nie tam, tam nie tego tam nieraz którego tam palnął 
tego ale z Żydami to już od razu jak ktoś tego to nawet i zabił panie zakopali go zaraz 
i już. 

 • Ale zakopali tak poza obozem też? 

 • No na terenie panie dół kazali im wykopać, zakopali i już panie to. 

 • Ale a skąd pan to wie? 

 • No tędy się chodziło tutaj i widziało się. Wie pan u mnie takie łepki to 
nas tam nie tego bo to się krowy pasło to to, to to, to tam wszystko tego to się nawet 
jak ten obóz był to ja na drzewo wchodziłem bo to było ogrodzone i tak o, tak o, tak o 
tymi gałęziami takie druta byli ja wiem ile one byli wysokości, gałęziami było za tym, 
że nie było tak jak się spojrzało to nie było widać. Bo tu pole żeśmy mieli nie tak 
daleko. Ja sobie na drzewo weszłem wysoko i tam widziałem co tam ono robią. Tak 
oni gnali nawet tutaj wie pan tym rowem to jak ich widział nawet jak oni gnali z 
pociągu taki rów był wie pan i tutej gazownie gnali. 

 • Jaki, jaki rów? 

 • No tam wie pan taki był wykopany wykop. Burty tak wysoko i ten taki 
ten, że oni szli nisko tak wie pan takim, takim wykopem, a ci Ukraińcy szli to te tymi 
górkami tym, tym, tym wałem takiem. Na przykład o takiem wąwozem tutaj szli te 
Żydzi a oni szli tu 

 • A ten wykop był czymś wykładany? 

 • Derliną taką 

 • Aha 

 • Był taką, taką darnią był wy tego wy wykładany. Bo oni tutaj wie pan 
tutaj na tych jak się jadzie to zaraz te lasy pozarastane. To tu kiedyś to było to nawet 
brali tam darnę brali, tam co dzień furmanka je chodziła i te darnę tu przywoziła i 
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wykładali ci te, te Żydzi i Ukrainiec zawsze z nimi był. Bo oni tak jedne darnę wozili, 
drugie miotły robili, trzecie drzewo znów wozili do obozu i tak to było wszystko 

 • Drzewo na co? 

 • No drzewo no do palenia. 

 • A 

 • Do palenia, przecież oni tutaj tyle mieli baraki tego gotowali Niemcy 
toż to było Ukraińców nie powiem chyba około dwiestu trzydziestu z czymś nawet. 

 • A jak pan widział jak oni szli tym wykopem to oni szli 

 • no wie pan  

 • to jak to wyglądało 

 • no jak tak jak się normalnie procesja 

 • Ale co 

 • tyle że oni byli nadzy 

 • a nago tak 

 • tak, jak który tam się opierał to mieli panie oni tu mieli takie ja wiem 
ilu dwudziestu może więcej psów takich, jak który opór stawił panie to jak te psy 
puścili to te psy wie pan, że człowieka jak char te to wyrwał doszczętnie. 

 • A widział pan jak gryzły te psy? 

 • No wie pan tak się nie tego tam tak cały czas się tego nie tego. 

 • A to pan z drzewa widział tak? 

 • Tak. Tylko ci Ukraińcy też mówili ten, ten co nawet co ja z nim tu on 
tego to on opowiadał o tym że była taka specjalna psy takie wyszkolone do tego o 
takie jak Żydówka która tam młoda to tam no taki Ukrainiec przyszedł taki Karol 
opowiadał mówi też mówi która się nie chce mówi rozebrać bo tam te majtkow jej się 
wstydziła to mówi bagnetem jej się po gumce mówi pociągnie kiszki jej wylecą na 
wierzch i mówi. Bo ci byli oni byli takie byli no ja wiem no obojętni taki. 

 • I to panu opowiadał tak? 

 • Tak. 

 • Ale to za wojny jeszcze? 

 • Proszę? 

 • To w czasie wojny jeszcze panu opowiadał? 

 • No jak, jak oni tutaj pracowali toż on przychodził cały czas i później 
jego Żydzi później zginął później ten. 

 • Ale dokąd przychodził? 
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 • No do końca prawie tak przed końcem już jak później chyba zdaje się, 
nie to później on zginął już jakoś. 

 • Ale on do pana do domu też czasem 

 • Nie, nie tylko jak przyszedł wie pan jak rozmawiał to tośmy tam 
słuchali i on to opowiadał. 

 • Ale ludziom we wsi tak? 

 • Tak, tak, tak, tak. 

 • Ale był trzeźwy czy pijany? 

 • Trzeźwy, trzeźwy, trzeźwy. Nawet kiedyś takie zimno było taka zima 
był mróz taki duży to wtedy właśnie ludzie tak to było słychać bo to wie pan ten to oni 
przywieźli wtedy z getta warszawskiego Żydów i oni przyjechali to mieli trochę 
granaty i pistolety, trochę mieli broni. To on sam nawet pistolet pokazywał jednego 
Żyda on mówi zabrałem oni ruskich nazywali Żydów Niemcy to nazywali Jude a oni 
to chyba Ibrej zdaje się czy jak oni nazywali 

 • mch 

 • On mówi ibrej zabrano mówi pistolet. Chciał mnie zabić mówi, bo 
wyleciał do mnie mówi i mierzy ja chciał mówi za karabin, karabin mnie zamarzł 
mówi zamek bo to taki był wtedy duży dość mróz i mówi bagnetem go rąbnełem i 
tego to wtedy ich cały dzień po tym mrozie ganiali nago tych Żydów, że ich prawie na 
mrozie wykończyli za te że oni tak ich tutaj  rzucili się na nich. Taki był jeden zginął 
Ukrainiec taki jak on się nazywał zaraz Szaszka taki on tu później w tym obozie tutaj 
jak później tu był posterunek to on już tu siedział tak ostatnio co tu byli w tem 
gospodarstwie budynek mieli taki Szaszka Jegier on się nazywał to był Niemiec 
ukraiński. To no też był granatem trochę ranny to taki chodził nachramigał, a jeden 
Ukrainiec zginął i. 

 • I co ten Szaszka on opowiadał to? 

 • Tak. Bo oni mieli takie swoje wie pan takich tych to tam jak przyszli to 
przecież oni tu byli tu mieli swoje takich tego to tam rozmawiali wszystko tego a my 
tam podsłuchiwali to tego bo któż takie łepki to ciekawe były jak oni. 

 • Ale co oni chodzili po co oni chodzili do wsi? 

 • No wie pan to, to wypić to, to coś tego kupić, zjeść sobie tego tam 
lepszego bo tam jak tu w obozie to oni tam tej zupy to w ogóle jakiem gotowali to oni 
tam tego nie, nie, nie tego tylko chodzili sobie później jak już tutaj przywozili tych 
Żydów, że oni pieniędze mieli to już sobie chodzili już wtedy na, bo pierwsze to oni 
tak jak się przyjechało tutaj na, na pole tak on przyszedł ten Ukrainiec to on tak chciał 
sała, cebuli no i goriełku. Bo oni z początku to nie mogli po trzeźwemu robić tego oni 
powiedzieli, tylko musieli po pijanemu. A później jak się przyzwyczaili to już i po, po 
trzeźwemu robili. To on mówi, że no nie może przeważnie tych dzieci mówi tego to 
nam żałko mówi tak ich mówi tego. Po pijanemu zawsze.  

 • A te transporty czy przychodziły transporty tutaj z tej strony  
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 • To z tej, tej tak, tak tu w Wólce tu było kiedyś dwa tory szło wie pan i 
w Wólce był taki tam takie wały są i zawsze tam stojał transport zapasowy. To tak 
było no ja wiem ile tych wagonów no dość dużo było koło 40 może niecałe tak. I to 
nawet było pisane wie pan na którym wagonie ile było Żydów to było na drzwiach 
pisane glinką taką ten, ten kredą 

 • Kredą? 

 • Tak. Tam tu było 120 tu tam 80, tu tego i ten 

 • Czy pan widział te napisy? 

 • No widział bośmy tam chodzili panie nawet wodę żeśmy nosili tam 
tym, tym Żydom. To nawet jak żandarmeria prowadziła wie pan to, to Niemcy mieli 
kulturę trochę, kulturę, kulturę lepsze trochę, bo jak się wody to Niemiec jak te 
butelkę wody szedł jak tem to dał jak mu tam dali te pieniądze on i te butelkę wody 
podał. A ci Ukraińce to tak przeszedł cały transport z tą wodą, pieniądze pozbierał, 
wodę o, o wagon walnął, rozbił i nie dał wody. To kiedy się ten transport stał tam to 
tak jak żandarmeria prowadziła to, to Żydów nie zabili nigdy, bo oni chodzili koło 
pociągu i tam bo to wie pan tych, tych towarowych takie byli pozabijane takimi, 
takimi deskami byli te okienka pozabijane. To oni tam se wyrywali te tego i wyłazili. 
To żandarmy chodzili i zawsze tam pałką go i nie dał mu wyleźć, bo tak chodzili 
wkoło ten. A Ukraińcy to wie pan przyszli sobie na wał tam, zeszli się w kupę, gorełki 
se przynieśli ze sklepu tam wszystkiego i se pili. I który tam wyskoczył panie to on 
sobie ........................ psztyk panie, psztyk to tak z jednego transportu jak Ukraińcy pin 
prze te prowadzili to zabili wtedy ilu czterdziestu no siedmiu czy sześciu Żydów z 
drugiego coś chyba sześćdziesięciu paru zabili. 

 • A skąd pan wie, że tylu? 

 • No bo tutaj właśnie wozili jak tutaj na cmentarz taki tam był ich tam 
taki doły kopali bo to później sołtys nakazał i furmankami ich wozili, ich liczyli i, i 
chowali w te doły. 

 • A pan widział jak widział tych zabitych Żydów? 

 • No jasne. Tośmy tam zaraz żeśmy tam byli poszli, to nawet jeszcze 
jedna Żydówka panie żywa była. Dostała tak wie pan tutaj i tak jak jej tu wyrwało tak 
całe także miała tego to wody chciała, to jej przynieśli wody to jej tu wyle ta woda 
wylatywała jej. I później Ukrainiec przyleciał taki Stefan, no później go Niemcy zabili 
bo on uciekł wie pan z tego obozu i go później złapali i później 

 • Ale z Treblinki 1 uciekł? 

 • Z te nie, nie z tej dru dwa 

 • mch 

 • i go później złapali i go gdzieś rozstrzelili. To on jak przyleciał panie to 
nie miał co to cegły złapał i cegła ją panie w łeb, w łeb i ją zabił panie tą cegłą. Tośmy 
widzieli to przecież na naszych oczach to było. Bo nie miał broni z sobą bo on był na 
przepustce i jak ten transport poszedł już tego to tam to zawsze tam ludzie lecieli tam 
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bo tego to on i on przyleciał panie jedna była żywa to ją bo tam ludzie przynieśli jej 
wody, a on ją job ją mać ja ubił zaraz mówi. Taka cegła była bo tam taka była tam 
takie budkie budowali na ten przystanek tam cegły byli i tej cegły wziął i dobij ją tą 
cegłą. 

 • A ee pan tam chodził się przyglądać jak te transporty przyjeżdżały? 

 • No zawsze który stał tośmy tam chodzili, zawsze żeśmy tam chodzili. 

 • I tam można było oni płacili jakieś pieniądze za wodę czy co? 

 • Płacili tak, ale tam nam nie było wolno pod transport podejść blisko, 
tylko takie wie pan tam jak był, tam taki było taki był wąwóz, kolej była nisko a z 
jednej strony takie wysokie wały i z drugiej wysokie wały. Także ten transport tak stał 
to nawet ze wsi to mało go było widać, tylko parowóz tutaj stał od tego, a to, to 
wagony to wszystko stali w tych wałach. To myśmy tam na ten wał zawsze poszli i 
siedzieliśmy tam przyglądali. To oni się pytali gdzie oni ich wiozą tego tu my im 
pokazywali, że tak ale ja nie wiem czy oni tam wie pan widzieli bo oni się tam pytali 
gdzie my jadziem mówi, bo im tam twierdzili, że tam gdzieś ich wiozą na jakieś tam 
gospodarstwa tego to, to i a tak nie można było tam podejrzeć tutaj do Treblinki bo 
jakby tego to wie pan zaraz by który usłyszał i by zaraz panu powiedział tylko tak się 
pokazało im że o. 

 • A tej tam podejść bliżej to się dało do tego transportu? 

 • No tam nawet koło, koło wagonów jak się poszło z żandarmem czy z 
tym Ukraińcem to się po tym, bo tak jakby wie pan sam poszedł to który by się tym 
myślał, że to Żyd by strzelił. Tylko jak z którym się po tym to się podeszło. Przecież 
ja z żandarmami to parę razy chodziłem tam. Bo on przychodził wie pan, albo jak my 
poleciały i myśmy tam na ten, na ten transport to on kazał nam iść wody przynieść 
parę butelek no i te wodę tego to tam parę groszy nam dał za tę wodę. Tylko że 
Niemcy taki tacy byli tam to, to oni oszczędni byli tam. To dał 20 złotych tam na 
cukierki, a to sobie resztę wziął, bo oni tam te Żydzi płacili i tam ile który miał bo to 
byli jak ich wieźli ja wiem ile na wodę to oni tam jeszcze to było ich tyle w wagonie 
to tam raz to wieźli to też dzieciaków takich małych to wyrzucili tam parę sztuk 
uduszonych tam na ten to później ich tam zaraz też. U nas tam taka kiedyś górka taka 
była, taki nieużytek to tam wszystko chowane było ich tam zaraz ich wozili i chowali. 

 • A kto chował ich? 

 • Ludzie od nas ze wsi. Soł 

 • Sołtys nakazywał 

 • Sołtys nakazywał zaraz po furmanki i, i ludzi do kopania dołu i 

 • Czy były liczone te zwłoki? 

 • Tak, tak. Ich tak nawet kładli układali, żeby to więcej weszło bo to tak 
czym najmniejsi dół wykopać bo to tak kopać ręcznie to było takie dolisko na 50 osób 
to trzeba było się nakopać. 

 • A pan też kopał? 
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 • Nie no ja jeszcze taki 

 • za mały 

 • za mały, to dopiero od 16 lat takiś do Prus do tego zabierali, a tak 
jeszcze ja tam tego to mnie jeszcze nie za, nie naganiał tak. 

 • A eee Ukraińcy to nie, nie dawali żadnych pieniędzy już za wodę tak, 
już się nie dzielili czy się dzielili? 

 • Nie, nie, nie on tylko po tego jak się zaniosło to on pozbierał sobie 
wziął i wodę potłukł i im nie dawali tak. 

 • A widział pan jak tam z tych pociągów uciekali jacyś Żydzi? 

 • Tak. Jeden uciekł nawet. Transport już ruszał i on wyskoczył w tym 
czasie to nawet tego i to taki trochę śnieg był, taka zmarzlina była i tak uciekał, a oni 
tak do niego strzelali i z maszynowych i ten, i do budynków uciekł i, i ocalał. A 
później gdzie on poszedł to nie wiem. Na pewno do Kosowa poszedł, bo tu do 
Kosowa to było takie getto dla nich dla tych uciekinierów zrobione których 

 • Których uciekinierów? 

 • No wie pan który skąd uciekł to się pytał gdzie najbliższe jest w tym, 
bo kiedyś nawet żeśmy byli z tym, tym właśnie Ukraińcem tam na wale tak tam on 
wódkę pił i ich 

 • Ale z którym Ukraińcem? 

 • No taki, taki co właśnie, już on nie żyje, co on uciekł z tego obozu. 

 • A jak on na imię miał ten Ukrainiec pamięta pan? 

 • Waszka się nazywał. Wa Rudenko, Rudenko, Rudenko Wasilij. 

 • Mch. 

 • I on wie pan jak tego to ten Żyd na nas wpadł, ale on od razu go 
poznał, że to, że to Żyd, ale on nie ruszał go, on taki był że wie pan tych Żydów nie 
tego. 

 • A on był w swoim mundurze wtedy? 

 • Tak, tak, tak i pistolet miał nawet służbowy bo on tego i on dość był 
taki dla nich łagodny. On jeździł po prowiant do Kosowa to kiedyś jak w Kosowie 
tych Żydów brali z tego getta to dwóch tam złapali takich uciekinierów za miastem 
uciekali żandarmi mu na furmankę dali, żeby on do obozu ich przywiózł. No to jeden 
mu z furmanki uciekł i uciekł, a taki drugi starszy siedział i on tam przyszedł do ten i 
im kazał nam mówi idźta powiedzta niech on ucieka, a on nie chciał uciekać. Nie 
chciał uciekać bo przyjechał z nim do obozu sam. 

 • A jak wtedy wpadł na was ten uciekinier to jak to było? 

 • No to leciał panie wpadł zobaczył, że tego i zdziczał się tego, ale on nic 
nie tego tylko poleciał sobie bo to żyta były dość takie duże wie pan to tak ja wiem 
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kiedy to było tak tego on wyleciał z tego żyta gdzieś w tej miedzy i wpadł akurat na 
ten tam myśmy tam na tym wale na smugu tam byli. 

 • To latem było tak? 

 • Latem tak, taki i poleciał sobie. .............................. tak jak który tego to 
się pytali gdzie najbliższa jest eeee miasteczko do Żydów, a oni to właśnie specjalnie 
zrobili tu w Kosowie takie getto bo raz zabrali tych Żydów, a później zrobili getto dla 
tych uciekinierów, a później ich zabrali oddali to jakoś ostatnio ich tego to 
furmankami ich później przywieźli tych do obozu. To z Wólki furmanki były 
nakazane tam z innych tych, także ich furmankami wieźli to było chyba gdzieś 19 czy, 
czy któregoś grudnia było tak jak ich wieźli później tu do obozu 

 • mch 

 • ostatnie tych później zabrali, zlikwidowali. 

 • A to z Kosowa tak? 

 • Tak z Kosowa. A tam dużo właśnie takich było tych, tych przy 
przybyszów, bo to który gdzie uciekł bo tu wie pan tutaj uciekali nawet z pod drutów. 
Nie wiem jak oni tego myśmy z babcią wie pan szli mmm kolki grabić na jesieni tak 
na do ogacenia. To było no październik bodajże że może był, takie gołą mrozice były. 
Patrzem panie siedzi tak taka była polana wie pan, tu byli lasy i tu taka polana i tak jak 
słońce te ranne wschodziło patrzym siedzi nago Żydówka i trzyma małego dzieciaka 
tak o się, tak o trzymała tak go tem tuliła go ogrzewała. No i babcia podeszła i dała jej 
takie wie pan myśmy mieli takie płachty takie duże do tych kolkow noszenia to jej to 
płachtę jej dała do, do okrycia. Mówi okryj się mówi Żydówko i ten mówi i ona tak 
się pyta gdzie tutaj najbliższe tego. No to tu powiedziała jej, że tu o 6 kilometry  do 

 • Co najbliższe? 

 • No gdzie najbliższe jest miasteczko gdzie są Żydzi, to powiedziała, że 
tu w Kosowie, a później co się z nią stało prawdopodobnie że Ukraińcy mieli spotkać 
i ją mieli zabrać do obozu te Żydówkę później. Bo jej tę płachtę dała, ona się tam 
odziała i wie pan raz dwa myśmy odeszli  bo jakby ktoś zobaczył i powie o Żydowi 
dała to od razu panie w łeb, to nie było tak. 

 • A jeszcze jakiś widział pan co uciekali? 

 • No to później jak już ten jak ten, ten błąd co był ten, ten to się widziało 
właśnie jak oni uciekali. To całe ta, całe te procesje uciekali. 

 • I oni też byli nago czy nie? 

 • Nie, nie, nie. Oni jak byli przecież tak oni jak tego tak, tak uciekali, jak 
byli ubrani oni dość ładnie byli ubrani bo oni tam wie pan tu ubrania to mieli tutaj tyle 
ubrań było to oni sobie tam któreś tego to se wymieniał i to nawet ładne mieli ubrania 
buty wszystko i. 

 • Ale widział pan ich 

 • Stop, stop, stop. I te a ten bunt to był ciepło było wtedy czy jaka 
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 • To było drugi, drugi zdaje się zaraz drugi sierpień, drugiego sierpnia 
było zdaje się. 

 • Aha 

 • To było ciepło no tak było jeszcze żniwa przecież trwały. 

 • A pan gdzie pan był wtedy jak ten bunt wybuchł? 

 • No w domu, w domu taka strzelanina pu, pu pu pu tego tu się pali tu 
panie tego tu patrzy się tu, tu tutaj panie tu stada idą, tu stada idą oni krzyczeli panie 
bo tu jacyś ludzie na polach byli to 

 • Jakie stada? 

 • No, no to te, te całe takich grupami szli takie 

 • aha 

 • grupami 

 • to dużo  

 • tak ich szło bo tu przecież tu pracowało pełno koło ilu koło dwóch 
tysięcy w tym obozie. To tak jak to wypuścić tyle ludzi to tak na cztery kierunki oni 
szli. 

 • I co wołali? 

 • No wołali, że koniec wojny mówi, a później ci wachmani o tego to 
lecieli za nimi i, i strzelali, bo dużo tych wachmanów wtedy było, bo wtem do Buga 
pojechało się kąpać. I także oni wtedy jakoś ten dzień ich było mniej, i oni jak tego to 
i oni te wachmani to także mieli tej amunicji nie wiem po ile oni mieli wydawane 
także strzelał ślepo i nie tego to, to karabinami bili tak wie pan. Tego u mnie na 
podwórku co, co on uciekał to takie dwóch jechało z przepustki rowerami, taki Kolka i 
drugi jak on się nazywał jakoś Wańka nie Wańka taki mały. Panie tu jeden nas wiózł 
wie pan tu królika tak sobie wiózł tu do obozu i rowerami jechali o zobaczyli panie i 
poznali tego Żyda och Ibrej jop twoja mać gdzie ty tego, bo oni jeszcze nie wiedzieli, 
że tam panie jest ten bunt tego, a on siup drogą normalnie szosą leciał wie pan przez 
wieś. I oni z tych rowerów panie to ja się przyglądałem to naprawdę to było tego i 
chcieli wie pan te głowę urwać tak jak kurczakowi, no ale człowiek to ma jednak to 
jest człowiek no wie pan. I później jak go przewrócili tak go tymi tym obcasami tak 
go tłukli, tłukli, tłukli, tłukli i on jakiś tam moment poleżał panie tak. Później odeszło 
mu i wstawał i taki leciał tutaj leciał za tymi Żydami taki eee jak on był nazywał się to 
tutaj w Olszynie tutaj teraz jak ja mieszkam to tam była taka polana panie to tam ich 
nastrzelał do dużo dość tych Żydów i wyleciał tam później do dróżki i leciał tutaj tym 
z tym to już karabin miał wie pan u tej ka tej, tej obsady już nie było tylko ten sama 
lufa z tym zamkiem i później przyleciał i tego Żyda panie tym pare razy uderzył i go 
dobił tym, tym, tym karabinem. 

 • Na podwórku tak? 
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 • Tak. I on później tak leżał i później na drugi dzień wie pan już tego to 
wszystkich tych potem gdzie oni byli nabite to sołtys później przyjechali te, te z obozu 
tam do sołtysa wzięli furmanki i wszystkich ich i do obozu ich tego furmanki 
nakazywali do obozu wszystkich wozili tam, tam uciekli też tak wie pan jak się jadzie 
na te, te tak zwane u nas te choine nazwali dodatki są. To tam ta jedna też uciekała 
tam bo tak oni jedne poszli tu, drugie poszli tu, trzecie tu, czwarte tam tak się roz 
rozdzielili. I oni jak ucie tego tam to Niemcy z tamtego obozu zajechali wie pan tamtą 
dróżką i mieli te, te, te automaciki te, te jak oni te niemieckie bergamny nie bergmany 
to tam ich panie tak nacięli kurcze ja wiem ile ze 40 może osób Żydów tych nacięli 
wtedy z tych bergmanków. To tak to leżało  

 

GENERATOR 

 • Opowiadał pan i tym jak ich z tych bergmanek postrzelali tak 

 • tak no postrzelali ich właśnie to leżało takich jak my jechali na pole to 
tego leżało tak jak 

 • A samego strzelania pan nie widział tylko  

 • Nie, nie, nie tylko właśnie tam ci ludzie tam co byli na, na żniwa 
właśnie to widzieli bo to akurat żniwa kosili ludzie tym jak oni tam zajechali ich 
nastrzelali myśmy akurat jechali, bo w tym czasie myśmy prze tym, tym tośmy 
pouciekali do domu wie pan bo to jak ten szum się zerwał i tego to i później 
jakmyśmy na drugi dzień jechali to tam jak ci trupi leżały to jak tylko ten leżało tam 
ich no ja wiem 20 osób może więcej, i sołtys zaraz furmanki nakazał to ich kładli takie 
na tym i do obozu ich wozili tutaj na tym do doła i później tu ich jeszcze Niemcy tam 
spalali ich czy chyba tak 

 • A widział pan, widział pan tych, tych nieżywych? 

 • Tak, tak, tak. 

 • To kobiety i mężczyźni? 

 • Tak, tak mężczyźni, kobiety, starsi, młodsi takie tego byli bo to takie 
wie pan tu to co załoga to przeważnie takie byli ludzie dobrani to dość silnie tam 
takich słabych to tutaj zaraz od razu ich wykańczali, tylko takich jakby do, do roboty 
były dobre. 

 • A włosy mieli długie czy ostrzyżeni byli? 

 • No różne mieli i dłuższe i tego tak jak, jak, jak tego tam nie tak ich nie 
strzygli nie, tak jak który chodził tak chodził normalnie. I wąsy i brody mieli tam inne 
tego także tam nie było takich tam tego oni tak nie strzygli tego. 

 • A zegarki mieli na przykład albo coś? 

 • No na pewno, na pewno mieli. 

 • Na pewno dlaczego? 
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 • No bo oni mieli, mieli wszystko tam i zegarki i tego i pieniądze mieli. 

 • A to co to ci eee postrzelani tak 

 • no  

 • to ludzie tam ich jakoś obszukali czy coś? 

 • No jak ich tam do doła zawieźli tutaj do tego to na pewno ich obszukali 
jak ich przywieźli do obozu. Bo ich do obozu wszystkich zbierali po staremu i do 
obozu wieźli. Bo tam nawet leżał jeden wie pan tam, tam w zdrojach ranny był ten 
Żyd i tam pastuchy tego no i tam mu wodę dawali, jeść mu tam przynosili to już też 
tam taki jeden tam to już on nie żyje ten chłopak co tam tego i później Ukrainiec tam 
go tego to go chłopak tam ten i go na takich noszach wie pan takie ucięli tyczki takie 
dwie i go położyli na te tyczki bo to tak było no do obozu to ja wiem ile było ze no 
więcej jak ze 100 metry. Jego na tych tyczkach przynieśli tu do obozu ci ludzie. Ten 
Ukrainiec jak zajął żeby tak uciąć to i ich zają a tem chłopcom 

 • A widział pan to? 

 • Nie to tamten ten pastak i ten, ten chłopak u nas tam im to opowiadał 
właśnie jak to było. 

 • Kolega? 

 • Tak. To oni tam właśnie te tyczki poucinali mówi takich dwóch 
chłopów przyprowadził i wziął ich i to go przynieśli tu do obozu tego postrzelonego. 

 • A tego dnia jak ten bunt wybuchł pan widział tych Żydów, którzy 
uciekali? Ale co to znaczy przez wieś tak koło pana domu bo pan 

 • tak 

 • pan w domu siedział wtedy? 

 • W domu no bo to wie pan strzelanina jak ten, ten to każdy uciekał tylko 
tak wie pan stałem na taki akurat miałem takie prześwit 

 • aha 

 • stop, stop 

 • Dobra, dobra. No, no i pan 

 • I to wszystko się widziało jak oni uciekali właśnie. 

 • A przy oknie pan stał tak? 

 • Tak. No to tak było ja wiem ile no było do stu metrów na otwartym 
terenie tak to uciekali tak to. No wie pan jedni nieśli jakieś tłumoczki, drudzy tak jak 
uciekali to ten Ukrainiec za nimi leciał to już on nie strzelał bo on nie miał amunicji. 
To widziałem taki jeden taki wysoki panie Żyd to marynarkę nawet tego to tak za 
rękaw i się nie ten jak czy on się zmęczył czy gorąco ten bo tak za rękaw i ciągnął ją 
za sobą wie pan te marynarkę. I później tak było nabite dużo tam ich, ale ich później 
wszystkich tu przywieźli do obozu.  
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 • I, i ten Ukrainiec tak biegł za nimi i co i nic? 

 • Nic już on bo nie miał amunicji, wystrzelał i wie pan za tylu ich leciało 
to on nie poleciał do nich bo się bał. 

 • Aha, a daleko za nimi leciał? 

 • No leciał dokąd miał amunicję to strzelał za nimi. I tam właśnie ile tam 
20 metrów to ich tam nabił kupę, a później co oni te, te tu padali uciekali co on leciał 
bez tem karabinem ale już nie miał amunicji. 

 • A to koło domu było to wszystko? 

 • No tak ja wiem koło domu nie bo to wie pan ze wsi oni uciekali tak 
łąką tam, a tu akurat ode mnie taka była pusta wie pan przestrzeń, ja to wszystko 
gdzieś się patrzałem na to wszystko jak oni uciekali te Żydzi. Tak jedna grupa tam z 
siedmiu czy z ośmiu, druga z dziesięciu takie tam no wie pan to się nie liczyło bo to 
tak jedne z drugiemi szli grupami tak szli tego to tak jakby no uciekali 

 • Szli czy biegli? 

 • Jedni szli wolno, drugi szybko ale tak nie szybko tylko tak o ten jak ten 
Ukrainiec wyleciał za nimi to wie pan oni zobaczyli, że ten cu wachman cuwachmani 
ich nazywali te, te tych Ukraińców leci z karabinem to oni uciekali szybciej, ale on do 
takiego mostku doszedł i przyszedł do wsi nie już nie gnał ich i nie strzelał bo nie miał 
amunicji. I dopiero później wie pan jak oni tego to wszystkich tych Ukraińców jak już 
Niemcy tego tu przyjechali amunicji bo jak oni im podpalili ten obóz to, to i podpalili 
amunicję, amunicja wy to taka tu była strzelanina pękanina bo ten magazyn z 
amunicją podpalony był to pękało pu, pu, pu, pu to tak tego to ci Ukraińcy nawet nie 
mieli amunicji dużo, bo który miał przy sobie te służbowe tam po ile oni mieli to nie 
pamiętam oni to mieli takie te ładownice to później dopiero tamten obóz i tam z 
Kosowa dopiero im amunicji dowieźli dopiero oni wie pan grupami i poszli za tymi 
Żydami. Na grupy tak po kilku tych, tych wachmanów i wtedy w pościg i tam ich 
później w gutowskim lesie tam ponoć ich nabili sporo jak tam ich nasiedli, później na 
furmanki też siadali gdzieś i tam od Buga ich tam gdzieś tego bo oni tam przeważnie 
chcieli za Bug się pytali gdzie Bug. Chcieli tam do, do Rosji uciekać. I tam oni 
zalecieli im też tę drogę i tam ich tego, bo ci tutaj byli też Niemcy takie na, na polu tu 
miesz takie lotnicy siedzieli takie mieli barak wysoki jakieś takie mieli radiostację 
wysoko tak siedzieli te tymi samolotami kierowali, bo tu była ta linia samolot te, te 
niemieckie samoloty tu szli na Rosję. To oni tutaj tak siedzieli tutaj takie tego to tam 
na nich szli to oni nawet nie wiedzieli co to się robi, to strzelili tak na postrach tylko i 
te Żydzi trochę skie skierowali się w drugie stronę. Ale nie strzelali tak do nich bo oni 
takie to byli piloci. 

 • A to pan widział czy też 

 • No tam właśnie sąsiady kosili akurat i mówili 

 • Opowiadali tak? 
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 • Tak opowiadali tak bo to tam kosili akurat przy tem te, te, te żyto i to 
jeszcze mówi co to za takie idą mówi tyle ludzi, a później dopiero tam że to ten, że to 
Żydzi uciekali. Ale oni nie strzelali, nie zabili ani jendego. 

 • A w tym gutowskim lesie to też pan z opowiadania wie? 

 • Tak, tak z opowiadania tam to a to później już z opowiadania bo 
zobaczy gdzie tu, tu byli pobite tu byli pobite, bo tu bo tutaj, tutaj u nas to no 
widziałem to, to tego to. A jeszcze później ta Żydówka co uciekała też tu u nas tam we 
wsi ten to taki z tamtej pierwszej Treblinki taki Wacek się nazywał taki Ukrainiec to 

 • stop chwileczkę właśnie się zatrzymałem 

 • zacznie się sypać 

 • ............................... 

 • dlaczego 

 • światło się po prostu przepaliła się żaróweczka macie zapasową  

 • mamy 

 • masz włączony sprzęt 

 • tak można 

 • A mówił pan jeszcze o jakiejś Żydówce, która jeszcze uciekła 

 • A tu właśnie uciekała ta matka z dwoma córkami. I to też tam do wsi 
wpadła jakoś tak bo to po tym. I taki z polskiego obozu taki Ukrainiec ją nie miał 
broni to ją bagnetem za zakolił. I to wie pan tak kazał im się pokłaść jedna na druga na 
drugą, żeby wie pan, żeby nie chciał każdej tym tylko tak jak trzy, jede na drugie i ich 
tak dokąd wie pan ten, ale te ostatnie to, to mało ją tam przebił tylko później ją 
poprawił jej parę razy. 

 • Był pan przy tym? 

 • Tak. 

 • To we wsi się działo? 

 • We wsi tak, tam tak od lasu oni uciekali tutaj wie pan do, do wsi 
wpadali. A on akurat tamtą drogą leciał i zauważył ich i tak po tego po kolił tym 
bagnetem. 

 • A to kiedy to się działo wszystko? 

 • No w tem  w te właśnie w tę ucieczkę. 

 • To przy tym buncie było tak? 

 • Tak, tak, tak przy tym buncie. 

 • A pan mówił, że pan siedział w domu wtedy przecież. 
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 • A to, to, to wcześniej wie pan to wcześniej było. Ja siedziałem w domu, 
a później jak to wszystko tak ustało to już mi wie pan dawali latać po ciekawości. To 
tu jeszcze u takiej też jeden siedział Żyd to było tak jak te, ten bunt był to ja wiem 
która to godzina była, a to później tak już było wie pan. A ona gdzieś była  trochę 
ukryta i później jak to ucichło to ona szła do wsi. A on akurat był na przepustce i  ją 
zauważył. Bo tu wie pan u takich jednych tam też u sąsiadów tam to na, na, na strych 
wszedł gdzieś to też było przed wieczorem tak, to żandarmi go tam zabili. Bo tutaj 
żandarmeria też przyjechała tak chodzili tam gdzie jakiś gdzieś w tym bo tak później 
jeszcze oni się plątali ci Żydzi tak jeszcze jak tego. Bo oni jak poszli jak później takie 
te, te odłamki to tak tam tu jeden, tu dwóch to się plątali tak wie pan jeszcze, to już tak 
było to przed wieczorem już tak było. 

 • A skąd pan wie, że to był Ukrainiec z polskiego obozu? 

 • No bo go znałem. 

 • A pamięta pan jak się nazywał? 

 • Tak. Wacek, Wacek to był nawet po polsku bardzo dobrze rozmawiał, 
bo on tam gdzieś był ze Wschodu. I panie to był bardzo dobry Ukrainiec bo jego się 
znało. I później jak mu wie pan, jak on był na chodził z Żydami był nad Żydami na 
miotłach, poszli miotły obić i on usnął, bo on sam tak opowiadał i on usnął, i oni 
wzięli mu karabin zabrali i jego chcieli zamordować, to także mu ten nos zębami to 
mu tu nadgryźli i że on tylko miał ten nos tego i on uciekł. I on później taki na nich 
taki wziął wstręt, później tak się nad nimi mścił jak, jak, jak tego. 

 • A zębami go gryźli tak? 

 • Tak. Bo karabin mu zabrali i na niego mówi, na mnie wlazł i tu nie 
mógł mnie tego to za nos mnie tu zębami ujął mówi i tu mnie tu miał przecięte takie 
chodził długo z tym nosem tu jak miał zębami mu tu przeciął ten nos to, to tak chodził 
z tym nosem. I później mówił, teraz mówi nie mam na nich mówi litości. To później 
tam nawet od nas takie siedzieli w obozie polskim to on jak tego to tak ci byli tak 
którzy słabi byli te Żydzi, to on ich tak kazał ich po tym tu ich porozbłocili się, bo oni 
tak jak słabe to ich się kazali im nago iść na mrozie czy na tym no i do wykończenia 
siedzieli to on pałkę brał i tą pałką ich tak o. Albo takie robił sobie, miał zrobione 
takie wie pan takie z drzewa to tak myśmy nazywali to baśki takie. Taka łupka i tu 
dziura wywiercona i taki był kij w to wsadzony. I on tak poklękane byli i on szedł 
sobie każdemu raz, raz i zaraz Żydzi drudzy mówi na tym ............. bo tam sąsiad mój 
siedział i opowiadał to, bo oni tam siedzieli w obozie. Od nas tam siedziało paru to 
opowiadał i zaraz mówię na nasiłki i do lasu mówię 

 • To ten Wacek tak?  

 • Tak ten Wacek. 

 • To, to się w polskim obozie działo? 

 • W polskim, w polskim tak. 

 • Tam też Żydzi siedzieli? 
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 • Tak, tak, tak tam Żydzi tylko ze tam to wie pan, tam tych Żydów 
wymieniali często, bo oni tam byli bo tam był głód, bo tutaj to oni mieli dobrze, bo 
pieniądz mieli i sobie Ukraińcy im przynosili żarcie wszystko i nie byli no takie byli 
popasione wie pan. A tam to byli takie, że dokąd miał siłę to robił, a jak już siły nie 
miał to porozbłocić panie, dobić i wywieźć do lasu w dół i koniec. I świeżych zaraz 
jak przywieźli z transportu tutaj stąd to zaraz tam ich przesortowali, które takie silne 
to ich tam zaraz do tamtego obozu brali. To nawet jak myśmy krowy nieraz paśli tam 
tego to, to drogą ich gnali tam panie do tamtego obozu Ukraińce. To nawet nieraz jak 
tak wziął to pieniądze darli jak mieli tam to, nie rzucali tylko darli tak na kawałeczki 
te pieniądze. 

 • Żydzi tak? 

 • Tak. I tam ich coraz świeżych przy, przy sile brali do roboty. 

 • A nie a oni nie chcieli nic nie próbowali, żeby tam nie wiem dać 
pieniędzy, żebyście im coś przynieśli coś do jedzenia? 

 • A wie pan tam mu nie on nie mógł tam, bo jak ich gnali panie 
obstawione w środku ............. tu z boku szli tego to oni tam zamienić słowa, ani nic 
tylko wie pan. 

 • A ci co chodzili na te miotły na przykład 

 • No 

 • To oni to się handlowało z nimi? 

 • Nie. Tam się Żydzi wie pan oni z tamtego obozu to, to nie mieli tego, 
oni pieniędzy nie mieli tak. 

 • Z tego polskiego tak? 

 • Tak, tak. 

 • A na miotły to chodzili z polskiego czy chodzili z tego żydowskiego? 

 • Z polskiego i z tego chodzili. I z tego chodzili i z tego chodzili. Z tego 
to tam przychodzili tu właśnie tu o zatory takie te brzezina je to tam chodzili na brze 
na te miotły. To myśmy tam nieraz latali to tam im tam paczkę im przynosili tam jak 
kazali przynieść tam to, to im zanosili tam oni płacili. Płacili nawet dość dobrym 
zarobkiem dawali, także się opłaciło im przynieść i tego. 

 • A paczki jakie? 

 • No wie pan no to tak było jakieś jedzenie tam, wszystko tam, wódkę 
nawet też chcieli tego żeby tam o wypić bo o tym wszystkim mówi zapomnieć i tego 
to. Zawsze tego to chcieli wódki. 

 • Ci Żydzi co chodzili 

 • Tak, tak no tam wie pan to kiełbasy, to szynki, to tam różnych rzeczy 
tam tego i. 
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 • A gdzie wyście to kupowali wszystko? 

 • Ano w sklepie było, w sklepie było dwa sklepy było i ze 

 • W Wólce? 

 • Tak. I rzeźniki byli. Za Niemca rzeźniki przecież u nas rżnęli, mieli 
przedział i rżnęli. Sąsiad mój nawet był rzeźnikiem to rżnął. 

 • A ci Ukraińcy też przychodzili tak i kupowali 

 • Tak 

 • różne rzeczy 

 • tak. 

 • A Niemcy? 

 • Niemcy to z początku wie pan oni mieli u sąsiada tam co ja 
mieszkałem to mieli sklep tam był taka to taka była taka Hele Helena, Helena ten 
sklep trzymała Dniziak taka z Nowej Wsi, to oni tam przyjeżdżali z tamtego polskiego 
obozu to przyjeżdżali  bo oni jak jeszcze tam nie mieli tego to przyjeżdżali do tego 
sklepu taka to ich była niby takie kantynę mieli, to sobie na wieczór przyjeżdżali 
wypić, pojeść, popić tak tego. To zawsze albo bryczką przyjeżdżali albo samochodem. 
I tam taki wujek mieszkał tam u nich to było tym to im zawsze te konie do stodoły 
wstawił, ten samochód im zawsze też tam do stodoły wstawiał. Bo później nawet oni 
takie byli te ci Niemcy to nawet jego, jego syny później dwóch, to jeden był za 
zamieszany w tych Ukraińców bo oni tych czterech Ukraińców uciekało wie pan. I on 
tam im we dwóch załatwili dokumenty polskie. To nawet od nas był wójt taki to on 
już też nie żyje taki tu Stolarski się nazywał Kazimierz. To on im załatwiał, on tam 
brał no brał nie pamiętam ile tam dość, dość duże sumy brał wtedy do podrobienia 
dokumentów. I tych czterech Ukraińców uciekło. I oni później wie pan te to z tego 
obozu panie te, te Niemcy obtoczyli cały wierzch panie i tam wszystkich tam ludzi 
prze tego szukali tych Ukraińców........................................ I tych właśnie co tam oni 
ich tego to ich zabrali do obozu. To tak ich stłukli to na oczach 

 • Kogo, kogo zabrali? 

 • Wujka Józika, wujka Wacława i Podlesia Józwa. To tak ich panie 
stłukli no to naprawdę to u mnie akurat pod oknem ich bili panie to tak ich tłukli 
panie, to tak ich zbili no naprawdę, że nie byli do ludzi podobne. 

 • I wypuścili ich? 

 • Nie na samochód porzucali panie za nogi, za ręce panie na samochód 
porzucali i do obozu przywieźli i tutaj leżeli w takiej szopie tylko wie pan ci Niemcy z 
tamtego obozu, a u tego wujka mieszkała taka Poznanianka A ona pracowała w 
tamtym obozie polskim była kucharką. I jak pojechała do obozu tamtym Niemcom, bo 
ona co rano jeździła, na wieczór ją furmanka przywoziła zawsze ze wsi, to jak 
zajechała to powiedziała, że do tego majora mówi, że wujka syny zabrane do obozu w 
tym. A on powiedział mówi zaraz wziął  w samochód wsiadł i przyjechał do tego 
komendanta i mówi powiedz wujkowi, że syny na wieczór wrócą. No i faktycznie na 
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wieczór syny wrócili. Nie zniszczył ich. Ale wie pan tak bili, jeden miał chyba ile on 
miał żeber złamane zaraz lekarza tam przywieźli to miał ze dwa czy trzy żebra 
złamane to tam nie było centki białej tylko całe byli sine takie byli zbite, że tam nie 
było gdzieś palcem tknąć białej centki nie było, tak ich stłukli wtedy za to. A tego 
Podlesia wie pan to go zabrali to go żywcem wrzucili do ognia Ukraińcy mówili. 
Żywcem go rzucili panie w ten, ten, ten ogień. Ten dół jak tam się palili te, te, te 
Żydzi. 

 • To znaczy, że jed jednego tam tego Podlesia tak  

 • tak 

 • za zabili 

 • zabili 

 • a tych dwóch wypuścili 

 • a tych dwóch wypuścili, bo ten właśnie major tam te Niemcy znali ich 
osobiście i ich 

 • Jaki major? 

 • No z tamtej obozu polskiego. To nawet ja jego te nazwisko gdzieś 
miałem tam tutaj, ale to nie będę tego ten to był taki ........................... 30 miał chyba 
dwa lata. 

 • Mch. A ci Ukraińcy uciekli i ich nie złapali? 

 • Nie. Czterech uciekło ich nie złapali. Bo oni mieli polskie dowody tego 
i gdzieś mieli tam tego i mieli miejsce i pieniądz pewnie musieli mieć też, żeby gdzieś 
się przechować. 

 • A pan znał tych co uciekli? 

 • Tak, tak, tak. 

 • A jak kto to, którzy to byli? 

 • A to wie pan to takie tego jak ich o tego tam przylatali to się tam znało. 
Taki Wańka, Kolka to tam takie różne oni mieli nazwiska to. 

 • A pamięta pan który z tych Ukraińców był najstraszniejszy taki jakiś? 

 • No najstraszniejszy  to taki tu był Iwan taki kurczę jak on się nazywał 
taki co na tej koparce tu robił to, to kurcze był taki panie  

 • Jakiej koparce? 

 • No co tam ich wie pan te ziemię kopał ten to tak na tej te doły co kopał 
później tam zawalał to wszystko, to ich dwóch takich było, Iwan taki był i Kola taki tu 
na tych koparkach pracowali, bo oni mieli do tego te upoważnienia czy, czy mieli te 
umieli na tym robić. To oni te, ten Iwan taki był kurcze byk że 

 • Że co? 
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 • To później wie pan to twierdzili że to tam co w Izraelu on miał być ten, 
ten w Tymian w Tymianki 

 • .......................... no 

 • no, ale to nie wiem czy to on był czy nie no bo to 

 • A, a widział pan tego Iwana kiedyś? 

 • No tyle razy się go widziało panie, on zwłaszcza całe Wólkę wygnał 
panie. 

 • Jak to? 

 • No szedł pijany panie i z bagnetem i kto tego to konia tu jednemu 
pokaleczył. Jednego tu takiego faceta z Treblinki przebił bagnetem i jak doko ten 
wszystko ludzie uciekały. 

 • Ale przebił na śmierć? 

 • Nie, nie tylko go skaleczył, ale on żył. I uciekało wszystko. I już 
później takie tam przyjechali z pola panie takich czarne tego i dolecieli panie go 
kamieniami go i on ten bagnet rzucił panie i akurat żandarmeria jechała i go wzięli do 
obozu, że on tego, ale to panie zaraz na wieczór przyszedł tam to jak on Polaków bił 
to co im tam cha jeszcze to pochwalili go za to. 

 • A widział pan to te 

 • no jakże 

 • jak on szalał w tej wsi? 

 • No, no to się uciekało też panie jak on rękawy miał pozakasywane 
panie w koszuli białej takiej bagnet ręce zakrwawione bo konia panie pokaleczył 

 • A to nie w mundurze? 

 • Nie tylko bo on mundur tam miał gdzieś u kogo tam czy może. Bo on 
tu tak chodził to takich tych tam kiedyś tam zdjęcia robili tutaj na brzegu, do Dudków 
takich chodził, to on tam może mundur miał. Tylko był w takiej białej koszuli, w tych 
czarnych spodniach tych, tych co oni mieli takie tymi rękawy zakasane i .................. 

 • A to po, po on chodził? 

 • No chodził tam sobie na, na, na wypicie zawsze. Bo oni wie pan jak 
mieli przepustkę na przykład to oni jak puszczali i oni sobie po wsiach chodzili 
przepustki mieli. I pieniądz mieli no to poszli gdzieś sobie kupili goriełki czy tam 
jedzenia i sobie popili, popili i później kogo zajęli z furmanką, żeby ich podwieźć do 
obozu. To nawet myśmy jechali tam na pole panie to też nas jeden zajął i do obozu go 
podwieźć. No musieliśmy podwieźć panie bo. 

 • Ale właśnie taki pijany? 

 • Nie, nie, nie był pijany tylko leciał mówi dawaj mówi tu mnie ten 
zwracaj mówi do ten podwieź tym. To akurat potem wtedy po buncie było bośmy 
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podjechali z tamtej strony wie pan tam ta, ta zwyżka taka co była to była bośmy tam 
pod same te bramę podjechali to ta zwyżka tak te doły tam jeszcze te leżało to 
wszystko tak się paliło, ta zwyżka była przewrócona bo to takie na wysokich wie pan 
jak te zwyżki były, na tych czterech nogach, że on tam siedział z tym erkaemem i tam 
tego to, to była przewrócona się paliło to wszystko tak leżało i tam myśmy pod same 
druty go podwieźli 

 • Ale to ta zwyżka się paliła? 

 • Te nogi się opaliły i ona się przewróciła, a tam takie doły byli baraki to 
się to paliło jeszcze to jeszcze dym leciał, jeszcze nie było dobrze do, do, do tego bo 
tam takie doły byli ostatnie to tam właśnie wszystko tam się paliło jeszcze w tych 
dołach. 

 • Ale doły z trupów, te z trupami tak? 

 • Nie, nie, nie to takie wszystkie rzeczy oni tam paliły, tam wie pan to te 
co tam takie łachy stare to wszystko takie te, te co przywoził ten to, to wszystko tam 
do tych dołów i to wszystko było tam palone. 

 • A to była jedna brama do obozu tylko czy więcej? 

 • Panie tam była tu była jedna brama, tam była do polskiego druga, a tam 
była do lasu trzecia. 

 • To znaczy jak to do polskiego? 

 • No do, do 

 • Na przykład 

 • Do Treblinki numer 1. 

 • Czyli w tym, w tym żydowskim obozie były trzy bramy tak? 

 • Tak  

 • Jakie? 

 • Zdaje się, że trzy. 

 • Znaczy jedna to była ta co przyprowadzali tych z transportów tak? 

 • No to, to wie pan tam oni jak przyprowadzali to tam torem jeździł, tam 
pociągi wchodzili tam 

 • aha 

 • oni wchodzili w ten teren tego, a brama to tu była wie pan tutaj 

 • na drogę 

 • na drogę ta co ta, ta jeździli drogą to ta brama była. A tam to już była 
brama taka kolejowa to. 

 • Aha to znaczy były trzy bramy drogowe. 
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 • Tak. 

 • A i pan odwiózł tego Ukraińca pod którą bramę? 

 • To tam te ostatnia wie pan tam, tam co była z tamtej strony od obozu, 
od południa zdaje się to było tak. 

 • A jak wyglądała taka brama? 

 • A to wie pan taka o normalna z takich tych zrobiona. 

 • No z czego? 

 • No z takich tyczkow zbita taka wie pan tego i to taka wysoka dość taka 
po pobita tak, tak, tak gęsta taka i wie pan na taki łańcuch była 

 • ale z sosenek takich czy coś 

 • tak, tak, tak tylko to było poobciosywane wie pan. 

 • Okorowane? 

 • Tak, tak i to było wie pan takie słupy tam byli przecież normalne te 
druty byli i ona była zamykana do tego słupa i łańcuchem panie na kłódkę zapierana i 
tylko że dość taka wysoka. No ja wiem ile może miała koło dwóch metrów. 

 • A płot był też dwumetrowy? 

 • Tak ten, ten co te druta to tak był pewnie. 

 • Ale to z czego to druty były? 

 • Druty, druty a później jeszcze za drutami były kozły takie przeciw 
jakieś takie, takie wie pan takie przeciwczołgowe i taka siatka była na nich narzucona, 
taka cienki druciczek taki jak się panie złapał na to, to kurcze się  zaraz przewrócił, się 
zaplątał tak, tak jak w sieć, w pajęczynę. 

 • A ten i to był, to był tylko płot z drutów czy był jakiś z desek jeszcze 
płot dookoła obozu czy czegoś? 

 • Był tu w środku to był drugi jeszcze płot, to był sztachety takie 
ogrodzone bo to wie pan jak oni 

 • No bo jak pan mówił, że był płot taki, że nie było nic widać i trzeba 
było wchodzić na drzewa nie 

 • no to przez druty 

 • a przez druty, przez druty widać 

 • to druty, to druty nie to druty były 

 • aha 

 • ten płot był z drutów wie pan bo tak tutaj byli tak szli 

 • aha 
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 • i tak taka krateczka była, że nawet tam nie przeszedł przez to 

 • aha 

 • takie było pleciona kratka i te druty byli ob oplecione gałęziami 
zielonymi zawsze  

 • A to dlatego nie było nic widać 

 • Nie było widać. A później w środku to jeszcze byli płoty tam między 
nimi takie mieli ogrodzone ten pierwszy obóz, bo to tak zwany był żydowski co Żydzi 
byli to mieli oddzielne a Niemcy byli to mieli swój ten swoje baraki oddzielnie byli 
wie pan to, to mieli to inne tam płotek wszedł i odgradzane było. 

 • A do tego obozu to ktoś to można było wejść czasem czy coś? 

 • A skąd tam. Tu wie pan jak coś się jak przywozili tutaj to tak furmankę 
wzięli do obozu a, a furman musiał siedzieć na wartowni. On tam prze ten przyszedł 
tam ten, ten co siedzieli w obozie panie wzięli konie mu pojechali to wszystko zdjęli i 
furmankę przyprowadzili do bramy, do wartowni i sobie pojechały. Bo jak tu coś 
przywoziły tego to tylko do wartowni. 

 • A pan też czasem jeździł z furmanką? 

 • Nie, nie ja nie miałem konia to nie jeździłem. 

 • A pan cały czas u babci mieszkał wtedy? 

 • Tak, tak, tak ja tylko tak sobie konia żeśmy nie chowali tylko tak z 
wolna sobie tego, tylko to tam ludzie tu przyjeżdżali bo to Żydzi sąsiedzi i tego to 
opowiadali, że tu ich nie puścili dalej tylko, tylko do bramy i koniec. 

 • A jak te transporty przyjeżdżały to jak jakimi wagonami ich 
przywozili? 

 • No tymi normalne tymi, tymi bydlęcymi taki czy czerwone zakrywane 
co były. 

 • I a pamięta pan jakieś tylko takimi wagonami  

 • tak, tak 

 • nigdy pan nie widział? 

 • Tak, to kiedyś, kiedyś to przywieźli wie pan to przywieźli tutaj nawet 
to przywieźli ten tylko tu mówili właśnie bo wcale ich nie widziałem. Tu w Treblince, 
że z jakiegoś to z Belgii czy z jakiegoś tego to ich w kla w tych, tych wagonach 
osobowych przywieźli wtedy. 

 • Ale to słyszał pan o tym? 

 • Tak, tak, tak ze wsi tam ludzie mówili z Treblinki tam te zawiadowcy 
co tam na stacji tam 
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 • pociąg stał bo to z tamej strony przyszedł, bo jak z tej strony szli te 
pociągi to u nas zawsze stał transport na zapas bo tu do czt wie pan szybko od nas jak 
tu była Treblinka zajęta to u nas te pociągi stali. Jak do Treblinki przychodził pociąg 
to tutej całkowitego pociągu nie wstawiali wie pan bo tutej nie ten tylko po kilka 
wagony parowóz wciągał je 

 • I to czekał po prostu przy Wólce tak yyy czekał? 

 • Nie. Tam stał transport przy Wólce wie pan tych i później jak 
Treblinka była wolna tutej ta stacja Treblinka to tam ten pociąg poszedł do tej stacji 
Treblinka i tam stał na bocznicy i parowóż stamtąd brał i tutej przyciągał do obozu a 
tam z Wólki nie było tutaj tylko musiał do Treblinki aż zajechać i z Treblinki była 
dopiero bocznica do obozu. 

 • A czy pan wiedział skąd tych Żydów przywożą? 

 • No tak to wie pan to widać, nie było widać skąd ich wieźli, tam oni 
nieraz mówili to stąd jadą to stąd tam 

 • A kto mówił, Żydzi sami? 

 • Żydzi mówili, tam się pytali skąd i to tam to stąd, to z Warszawy to z 
tego, to z Lublina tam oni tego to tam tych miast różnych tam 

 • Bo mówił pan że jak ten Ukrainiec pokazywał pistolet 

 • No 

 • To mówił że to z Warszawy przyjeżdżali 

 • Tak to z Warszawy, to byli Żydzi brani z getta byli to już brane to już z 
getta już oni w gettcie już oni z getta brane 

 • Ale to wie pan że oni z Warszawy byli bo Ukrainiec mówił tak? 

 • Tak, tak tak tak, bo oni wie pan jak ci Ukraince przyszli bo to ten bunt 
był to tu wybuchy byli tego bo tak zaraz to głośno bo to wie pan jak tu się mieszkało 
to się wiedziało jak co tego to zaraz coś takie tego to się Ukrainców pytało zaraz to 
Ukraincy mówili. Nawet myśmy raz byli wie pan w lesie, przyjechaliśmy do lasu po 
drzewo no to to było od tego obozu tam ile ja wiem no 100 metry może i nie, może 
niech sto będzie, panie to wtedy taka strzelanina się zerwała żeśmy uciekali, drzewa 
żeśmy nie nabrali i panie tam sąsiad taki też mój wujek tego to tak żeśmy wieli to 
tylko po tym lesie tylko szum był panie tak te erkaemy grali panie i potem tam te 
Ukraince przyszli i mówi co ty a bo my swoje broń próbowali dali nam ruską broń i 
myśmy mówi probowali po lesie takeśmy strzelali z nich. To tak panie tututuuu z tych 
wszystkich zwyż jak panie rżnęli to kurna go tak jak wojna. 

 • A ten co ten pistolet pokazywał to pamięta pan który ? 

 • Co, Karol taki się nazywał panie, to Karol, jego nazywali Karolem, to 
Karol był taki niedyży taki Ukrainiec taki całaputa taki był. Bo  tu dużo wie pan było 
Ukraińców było z czynnej służby i było rezerwa była też, to dużo było młodych 
chłopów takich 22 lata, dużo było takie z rezerwy to już byli starsi ludzie takie starsi 

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. 



 • Ten Karol był jaki? 

 • Już to chyba był starszy z rezerwy już nie był z czynnej słyżby to był 
taki dwadzieścia parę lat już on miał, bo byli takie chłopaki młode po 22 tak jak ten 
Waśka co przyjeżdżał to on był z czynnej służby ich dwóch braci było to drugi mu 
zginął wtedy. A on tutej był 

 • A gdzie mu zginął? 

 • Na na akurat na pierwszej linii wie pan jak Niemcy uderzyli na 
ruskiech 

 • To on był w ruskiej armii wtedy tak jeszcze? 

 • Tak, tak i później wie pan jak już zajęli to tutej byli w tym tu pod 
Siedlcami w tych w tych w tym w tym niewoli to jak gnali pod te do Podnieśna i do 
Suchożebrów ja tam nie i te baraki i tam ich tego i później wie Pan Niemcy tam 
pojechali no jak podpiszesz te to będziesz żył a jak nie to z głodu umrzesz no i oni 
podpisywali i tu ich pobrali tak do tych obozów które podpisali. 

 • Chmm 

 • Bo tak mówili panie ci Ukraincy, że miałem umrzeć no to mówi 
musiałem życie ratować 

 • Tak mówili? 

 • Tak, bo inni stamtąd uciekali tego, ale panie Niemcy ich gdzieś złapali 
w lesie to kiedyś pamiętam też Niemiec ich czterech gnał rowerem tam gdzieś w lesie 
ich złapali tych tych niewolników ruskich tam do Małkinii ich zagnał tam gdzieś ich 
postrzelali zaraz, bo oni tak chodzili panie bo jakeśmy krowy paśli to przychodzili z 
lasu wychodzili panie jeść chcieli to im się dawało. Tego tu kiedyś pasłem to tutej na 
tego to tutej na niedaleko obozu pasłem krowy to przyszedł jeden do mnie jeden też 
tego to mu tam dałem jeść tego i ja mówię patrzaj tu mówię Niemcy są zaraz, gdzie 
tego to mu tak kazałem iść na las, taki tam grabniak był taki ten i tam mu kazałem iść 
do tego grabniaku, do tego lasu tam, ale czy on przeżył to nie wiem tego, ale na pewno 
nie bo to 

 • A z tych transportów to często taki transport przyjeżdżał? 

 • Panie często to tych transportów to ja wiem ile tu dziennie szło, to bez 
przerwy szli, to ile parę parę tych jak wykończyli i zaraz następny to parę sztuk, parę 
transporty dziennie przychodziło 

 •  ... 

 • Jeszcze chciałem o tych Ukrainców zapytać bo to tylko raz ich uciekło 
czterech czy oni jeszcze więcej uciekali?  

 • Nie oni dużo uciekało, właśnie ten co tam też  to ten ten taki ten co ten 
prowiantowy to też uciekł, dwóch ich wtedy uciekło, ich dość dużo uciekało, jednego, 
jeden uciekł to też go złapali to go tu zaraz rozstrzelili tego tak bardzo dużo uciekło 

 • Ale skąd pan wiedział że uciekają 
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 • No bo wie pan to było głośno to, tam ludzie zaraz gadali tego że ten i 
ten uciekł, Niemcy go zaraz poszukiwali, przyjeżdżali szukali tego, jak który uciekł to 
panie zaraz panie obtaczali i latali szukali po wsi tego i a ono to tak tylko kurna 
wszędzie otwierają i gonią 

 • U pana w domu też szukali? 

 • Tak, panie to jeden powie to drugie bo to było po sąsiedzku czterech to 
panie wtedy latali jeden tu otwiera tu panie z automatami ten czy inny tam gdzie może 
że tego rzucą się na nich czy jak, to bo oborach po wszędzie po stodole, panie 
wszędzie po szopkach wszędzie szukali. I to Niemcy, Ukraince z niemi byli to 
Uktainiec otwierał a Niemcy tylko z temi empikami panie 

 • Ale to było wtedy jak tych czterech uciekło, jak oni byli u pana w 
domu 

 • Tak, tak jak tych czterech uciekło to oni całe wieś przeczesywali 

 • Jaka pora roku była pamięta pan 

 • To było ja wiem to było gdzież no może żniwa po żniwach tak coś 
chyba czy to było tak później, jakoś tak że latem to było 

 • A podobno ci Ukraincy też mieli tutaj jakieś narzeczone swoej po 
wsiach 

 • Ta, tak mieli mieli no wie pan jak chłopaki jak mieli piniądz to i to co 
im się chciało to wszystkie mieli chciało im się to i te panienki też mieli, tu takie 
przyjeżdżali panie tak się tego bo tu tak jak ze wsi to takich dużo to nie ten tam to 
takie przyjeżdżali z Warszawy i tam z różnych tego przyjeżdżali bo to 

 • Ale kto przyjeżdżał z Warszawy 

 • A to panienki panie bo Ukraincy dobrze płacili i to takie prostytutki to 
wie pan jak to na piniądz chciwa to zarobić to jechała tutaj 

 • Ale co tak przyjeżdżały i wyjeżdżały czy zostawały 

 • Wyjeżdżały tam z niemi tam popili po tego i wyjeżdżały panie, 
przyjeżdżały wyjeżdżały, jak gdzieś tego to mieli takie meliny swoje gdzieś jak tam 
tego to która im się tam podobała to ją sobie zatrzymali 

 • A w Wólce też przyjeżdżali? 

 •  No też tam, tak, tak było parę takich kurcze 

 • A to wiedział pan gdzie są takie różne te 

 • Panie to ich tu było to tak o mieszkali to tu to tu panie potem jak ci 
Ukraince odjechali to oni chodzili po dro, tak przez ulicę panie z płaczą, a my 
krzyczeli kurwy do wora cha chacha 

 • A dlaczego one z płaczem? 
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 • No że kawalerka odjechała panie bo ich później stąd zabrali gdzieś tam 
już wyjechali już ich  nie tego i tak ich płakali a my za nimi ch cha cha. 

 • A czy jakieś oficjalne małżeństwa były bo pan mówił o tych 
spotkaniach, czy ktoś, że jakieś dziewczyny polskie 

 • To wie pan to ci ludzie już nie żyją prawie 

 • Ale były takie wypadki? 

 • Tak tak, były były tak 

 • Że ślu był że tak powiem tutaj w obozie czy coś tak znaczy ślub taki że 

 • Znaczy ślubów to takich nie było wie pan takich tam, tu jedna taka tam 
ona taki tam ślub odbywała ale to to tak jeździła tą bryczką w welonie panie z tym 
Ukraincem, muzykanty siedzieli na tej bryczce grali że ona ślub bierze ale to taki był 
ślub pieski chch 

 • Dlaczego pieski? 

 • No bo wie pan do kościoła nie pojechali tylko taka fikcja była że to ona 
ślub bierze no 

 • A widział pan jak tak jeździli 

 • No jak to toż oni jeździli przez wieś i w te i z powrotem panie to na 
siedzieli na, strzelali na wiwat tu muzyka gra panie tego chchcha, taki Władek się 
żenił panie, Władek się nazywał taki Ukrainiec, ale to już wszystko teraz panie  te te 
ludzie to już prawie wszystko to to 

 • I co 

 • Umarło ich 

 • Co było później, on on 

 • No później ona z nim miała nawet dzieciaka i ten dzieciak nawet to 
panie on już ile nie tak dawno on zmarł ten chłopak, bo on był nawet w milicji 

 • Acha, i ona ona tu została tak później 

 • Ona była tu z tych z Grondów była, ona nie była  stąd tylko była z 
Grondów 

 • A on przepadł pewnie tak 

 • A on zabrany był i wyjechał stąd i przepadł, ona została i tego 
dzieciaka miała z nim, ten dzieciak dorósł i był nawet taki zdatny chłopak był tego ale 
zmarł, zmarł, młodo zmarł. 

 • A tych Niemców którzy tu byli w obozie to też się pan jakoś znał? 

 • No paru znałem taki był nieduży tak właśnie on objeżdżał wie pan ten 
teren 
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 • Jak objeżdżał  

 • No oni bez przerwy wie pan jak tutej tego to co jakiś czas to panie on 
wkoło obozu konno sobie objeżdżał tak 

 • A ładne konie mieli? 

 • Ale, konie piękne konie mieli, Niemcy o konie to 

 • A ile, znaczy ile pan widział koni  

 • No wie pan ja to koni to nie wiem ile tu było tylko tak coraz to oni tam 
na świeże mieli to w siodle panie normalnie bo tak jak jeździli czy gdzieś jakie te 
handlarze tam nie tego to zaraz połapał to do obozu panie 

 • A jak był ubrany ten na koni 

 • No gestapowiec jak gestapo 

 • To na jaki kolor 

 • No zielone panie te czarne mieli te te pagony czarne, te trupie łby, ss te 
i on później później tu się rozstrzelił wie pan, zastrzelił się 

 • On sam? 

 • Tak. W obozie, później zginął ten Niemiec bo przyszło jemu z Berlina 
że cała rodzina została tam tam jak Anglicy ich u tego tak że jemu rodzinę całą zabiło, 
bomba ten i on z tej rozpaczy se życie zastrzelił się ponoć 

 • Tak się mówiło? 

 • Tak tu mówili właśnie ci Ukraincy że ten i ten mówi właśnie taki ten i 
ten się zastrzelił, tu nawet byli takie te Niemcy takie te te z tej żandarmerii polowej 
takie mieli tutej wie pan te blachy takie tutej te blachy takie tu tego to oni też tutej, to 
oni tak to kontrolowali ten teren 

 • A jak pan mówi że łapali handlarzy 

 • No to do obozu sadzali 

 • Do którego obozu 

 • Do tego tutaj a jak ten to później tam go odsyłali do tamtego 

 • To znaczy co do polskiego obozu 

 • Tak. 

 • Ale najpierw przetrzymywali w tym tak? 

 • No jak złapali to tu przygnali i jak tam coś wyświetlili tego to zwolnili 
a jak nie tego to do polskiego obozu 

 • I to ludzi miejscowych też łapali tak? 

 • Tak. 
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 • A znał pan takich co ich złapali 

 • No to tu takie dwie jeszcze żyje oni tam w obozie siedziały siedzieli w 
Wól, w tym, w tamtej drugiej Treblince 

 • W tym polskim tak 

 • Tak 

 • A oni jak pamięta pan znaczy jak się nazywają ci co żyją jeszcze? 

 • Tak, ona ma teraz tylko ona taka już ledwo żywa i druga też tam u nich 
ja nie wiem czy tam co oni by to oni siedzieli w obozie, taka Stasia to ona jeszcze była 
Pawłowska się nazywała a druga to tera tera Terajda Halina to oni jeszcze żyją, tylko 
jedna była w szpitalu teraz wróciła taka już ledwo ten i ta druga już taka dość już takie 
słabe. 

 • I za co oni siedzieli za to 

 • No za ten handel 

 • Chmmm 

 • To siedziała w tamtym obozie, bo to wie pan jak tutej wzięli, jak nie 
zwolnili to tam odesłali do tamtego obozu i tam dwa trzy miesiące tej ciężkiej pracy 
dali 

 • A ci Żydzi jak handlowali to czym płacili? 

 • No to różnie oni tam przeważnie tam więcej piniędzami, dolarami 
dawali, co mieli 

 • Ale jakie pieniądze mieli po, jakie były wtedy pieniądze za wojnę w 
ogóle? 

 • No to te byłi te niemieckie, te jak to te emisyjne 

 • Emisyjne złotówki 

 • Tak, tak 

 • I oni tym płacili 

 • Tym, jak nie mieli tym to i wie pan to i dolarami i markami czym mieli 
to płacili, nawet nieraz zegarek miał czy tam pierścionek to dał jak nie miał co to dał 

 • I to trzeba było i to trzeba było mieć cały kantor w głowie żeby sobie 
przełożyć te waluty wszystkie czy się opłaci czy nie 

 • No wie pan to tak zawsze oni dali że się opłaciło bo oni tak mniej więcj 
na stratę nie dawali no, oni sami mniej więcej to ob tego  że jak ktoś mu przyniósł to 
on nie dał na stratę tylko dał zawsze żeby z zyskiem było no,  

 • A jak by pan 

 • A jak by na stratę dawali to by im nikt nie przyniósł 
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 • No tak, a jak pan te paczkę tam przyniósł temu to pamięta pan to jakiś 
był jak on się z panem umówił na odbiór tej paczki ten Żyd? 

 • Tak. 

 • To ile to czasu zajmowało zanim on tak pana zaczepił żeby tam 
powiedział, co on tam powiedział jak pana zaczepił 

 • No wie pan oni jak sami tego tylko paczką tylko jak byli z Ukraincami 
wie pan no to on to to to przynieś to oni jak robili na przykład pół dnia, przyszli o 
ósmej to robili zawsze przed 12 ruszali na ten do obozu już na obiad 

 • Ale to oni pracowali przy czym przy 

 • No to mówię tak miotły robili, tam u mnie koło pola to taka była ten to 
choinę cięli i te sosny i te gałęzie brali do oplatania tych tych, to zawsze jak się 
pojechało na pole to oni tam zawsze byli, a to im przynieś a to to, to nieraz się nie 
chciało, jadź mówi to ci się to ci zapłacim dobrze 

 • No to i co i jechał pan do sklepu tak? 

 • No musowo było jechać bo Ukrainiec wie pan kazał no to trzeba było 

 • To Ukrainiec kazał tak czy Żyd? 

 • Żydzi ale wie pan Ukrainiec z nimi był i on jak tym mówi job twoju 
mać zaraz bo cie zaraz tu mówi tego jak byś nie chciał 

 • Acha 

 • No, zaraz przygroził i 

 • To to nie musiało być ukradkiem tylko wszystko 

 • Tak, tak wiadomo no bo oni tej gałęzi sobie nabrali wie pan tam te 
paczki pochowali w te gałęzie bo jem tak oficjalnie nie było wolno tego bo jak 
Niemiec by złapał  to by jech zaraz za to tego, tylko że Niemcy tak już specjalnie na to 
już nie tego bo oni już bo oni wiedzieli i tak i tak że oni zginą to tam już jem dali 
swobodę dali tego. Toć panie w tamtym polskiem obozie był taki Ignac Żyd, to był 
adwokat żydowski przedwojenny i on tam prowadził te te całe te to on miał wolność 
on sobie jeździł rowerkiem panie do Kosowa do Małkinii do tego, on miał, nie ten, 
wolność miał 

 • Zanł go pan? 

 • Tak. Przyjeżdżał nieraz do sklepu do Wólki se jechał do Kosowa 
rowerkiem i on tam miał paszport wszystko niemiecki wydany jego nikt nie tego, jak 
go zaczepił to pokazał i pojechał sobie 

 • Opaskę nosił jakąś czy co 

 • Nie, nie, nie. I później jak tego to nawet on te w polskim obozie to te 
powstanie on też tam organizował 

 • A tam też było powstanie? 
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 • Robiło się tylko wie pan kolega go wydał, bo to miało być razem z tym 
zrobione na jedne godzinę było umówione i on właśnie tam tego to kolega wziął taki 
Szimek z Kosowa taki kowal i on poszedł do majora i powiedział że tak i tak że tak i 
tak i major go poprosił tego tego Żyda i ich obu wyjął pęc pęc to jeszcze ten właśnie 
powiedział co ten sąsiad mój mówi jeszcze powiedział tam gdzieś w tem swoim 
biurze tam miał tego złota kupę to jeszcze później ten adiutant tego majora poszedł te 
złoto przyniósł do tego majora 

 • Ale kto miał kupę złota? 

 • Ten ten Ignac ten Żyd, ten ten ten cały ten ten co on to prowadził to, bo 
tam ci Żydzi mu tak nadawali na te żeby on to miał za co tego te powstanie tam i za 
pół godziny miało się a ten jemu ich obu roz 

 • Przepraszam 

 • Teen sąsiad tam siedział tak, to on panu opowiadał o tym Ignacu? 

 • On to cały czas to opowiadał panie bo to wie pan za Niemca przecie 
Niemiec to był nasz wróg, to co kto tego to wszystko tego to wszystko było 
roznoszone i żeby to roztego 

 • A ta poznanianka kucharka to ona u pana mieszkała w ogóle 

 • Z początku u nas mieszkała, później do wujka do sąsiadów przeszła bo 
oni tam mieli większe mieszkanie i tam była co pracowała później tam to w obozie 

 • Ona też coś opowiadała? 

 • Tak, tak to ona dużo opowiadała bo tam jej Niemcy zabili męża takie 
dwóch tego, chłopak taki był to mój kolega to on tu umarł, tu jest pochowany, a córka 
to jeszcze jest tam w Poznaniu tu nieraz przyjeżdża do mnie nawet ta córka, a matka 
już też nie żyje 

 • Ale męża mu, męża jej zabili gdzie w tym obozie czy? 

 • Nie, nie tam w Poznaniu bo on był policjantem i tam go zabili i 
wysiedlili tutej 

 • A ona o tym obozie coś opowiadała? 

 • Tak cały czas ona tam wie pan bo ona tam pracowała, ona chodziła po 
obozie tam dużo widziała i tego to przjechała to tam jak tam myśmy poszli zawsze 
tam tego to ona tu wszystko przekazywała i 

 • Pamięta pan co opowiadała? 

 • Mówię że tam o tych tych o tym tym powstaniu co tam tego to o tem to 
o tem to tam o tych różnych takich biciach jak tam się znęcali tego to tam wszystko. 
Tam taki był też Niemiec taki, taki Dziadek go nazywali, taki stary już taki 
skurczybyk, jego później sądzili zdaje się gdzieś tam tego to tu jeździli od nas 
świadkowie tego to taki był pieron to zawsze tylko z knutem i ze psem chodził tylko i 
coś tego to zaraz lał i psem szczuł i tego to tam gdzieś go przyłapali i ponoć bo tu 
świadkowie od nas jeździli po wyzwoleniu na jego tam 
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 • A ten Ignac to skąd pan wie że adwokat 

 • No bo on się tak tyty, bo tak mówili, tytułowali go że to był adwokat 
właśnie żydowski tego to znaczy adwokat był przedwojenny 

 • A skąd był? 

 • Nie wiem skąd był 

 • I tak yyy 

 • Tylko on te całe podobnoć prowadził te te wszystkie te te księgowość 
tam taki ten bo to był na ten i przez to miał wszystko wolność tego i tak sobie jeździł i 
do Wólki ile razy przyjeżdżał, jeździł do sklepu przyjeżdżał sobie, do Kosowa jeździł 
to widziałem 

 • Ale on kupował dla siebie czy dla obozu, 

 • Dla siebie, dla siebie tam coś zjeść czy tego to sobie kupił i 

 • Miał rodzinę w obozie? 

 • Nie wiem 

 • A ten drugi ten Szymek co pan mówi 

 • To ten miał rodzinę 

 • To on był ten kowal z Kosowa tak? 

 • Z Kosowa kowal był taki 

 • A pan go znał? 

 • Tak 

 • Ale skąd pan go znał 

 • No miał tu kuźnię w Kosowie, to tam jeździłem z wujem zawsze czy z 
dziadkiem tam do niego konie kuć on taki był od koni kucia dobry kowal i później tu 
w obozie był bardzo dobry kowal, tam wyrabiał jem Niemcom różne rzeczy tam dla 
dzieci wozili różne takie tam taki był, taki taki 

 • Jakie rzeczy? 

 • No takie zabawki różne tam wykuwał, różne tam dla tego tam mówili 
te ci co tam siedzieli że to Niemcy i tam tego i woził, mówili do Niemiec tam dla 
dzieci takie pamiątki, on taki był dość był taki taki utalentowany kowal że co chciał to 
zrobił 

 • I to on wydał tego Ignaca tak? 

 • Tak. Nawet wie pan tutaj takie już oni nie żyją, nawet pistolet mieli, 
taki sąsiad mój i tego była ta lufa rozkajbrowana była, wie pan jak już tego, to oni te 
lufę mu zanieśli tam do obozu jak tam robili w tej żwirowni to tam dali te lufę i on 
jem zrobił tak że to później wie pan że ten że była już lepsza późni 
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 • A skąd pan wie o tym, że ten Szymek wydał tego Ignaca 

 • No bo to było wie pan no bo to opowiadali zaraz od razu te te ci ci co 
siedzieli, tam i Poznanianka mówiła że właśnie ten mówi go wydał kolega 

 • I tego Szymka major też zastrzelił? 

 • No jeszcze wpierw jak tego, jak go wydał zara mu strzelił i tego zaraz 
porprosił 

 • A co się z tym majorem stało? 

 • No wyjechał stąd, on i tak wyjeżdżał on tam gdzieś do, gdzieś tam 
wyjeżdżał bo on żonę miał gdzieś tutej nie wiem  czy on w Białymstoku, nie w 
Białymstoku, w Ostrowi czy w Ostrołęce czy gdzieś tam miał żone i tam zwsze sobie 
jeździł na niedzielę wyjeżdżał taki samochód miał taki dwuosobowy taki wyścigowy i 
zawsze jeździł. Takiego Ukrainca tu miał w tem tem obozie to taki Emil był, to go 
woził zawsze, ale nie woził go z sobą tylko go z tyłu w kufrze woził 

 • Jak to z tyłu w kufrze? 

 • No kufer był otwarty on siedział w kufrze ten ten 

 • Emil Tak? 

 • Tak, nie chciał tego to ruska świnia mówi 

 • A ch cha 

 • A to a to się później okazało to był Żyd i później go zsstrzelił tego 

 • Tak, a on był w tej ukraińskiej załodze tak? 

 • Tak, i u niego był tem tem adiutantem właśnie tem tem tem całem tym 
i później jak się okazało jak poszli tam gdzieś do łaźni się myć i zauważyli ten ten ten 
te obrezanie i zaraz panie do niego po ten i on go zaraz rozstrzelił 

 • I to też pan  

 • A to panie ten Niemic 

 • Słyszał z tych opowieści tak? 

 • Tak, a ten Niemiec to panie był taki strasznie ten jak przyjechał do 
Wólki panie takie panny nasiadł to od razu panie zgwałcił taki był pieron, to tam ze 
trzy tych zgwałcił jak przyjechał taki był gwałciciel 

 • To ciekawe. A on też jak był w tym obozie w załodze? 

 • To był po niemiecku ubrany, trupi łeb normalnie gestapowiec był 
ubrany, i to młody był taki chłopak no czynna służba był, 22 lata pewno miał albo, to 
był taki zdatny chłopak był i później mówili że go major zastrzelił bo to Żyd był i 
nawet poznanianka mówiła że ten ordynans jego to był mówi Żyd. 

 • A innych Niemców pan z tych obozów jeszcze też znał, oprócz tego co 
jeździł konno tutaj? 
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 • No z tego to wie pan tutej z tych Niemców to tak bardzo się nie tego, 
tam takiego drugiego, tam takiego jednego w okularach taki czarny to był chyba 
zstępca tego komendanta czy ten komendant był to nieraz kiedyś widziałem jak ten 
Ukrainiec ten jak tam ten to on samochodem jechał i stał z knutem przyleciał do tego 
Ukraińca tam krzyczał tam machał tak tą to mówią ze to miał być ten sam szef ten 
komendant taki czarny w okularach 

 • A we wsi się nie pokazywali? 

 • Nie. Z tego obozu to wcale nie przy ten, nie przyjeżdżali do wsi, tylko 
jak gdzieś tam służbowo przyjeżdżali samochodem i tego to tak a tak ich tam 
specjalnie się nie pokazywali 

 • A 

 • A ci z tamtego obozu, tamci to tak, tamci to przyjeżdżali do wsi takich 
mieli taki Kobus Władzio był to taki przyjeżdżał taki też major taki Lendeke się 
nazywał, taki kulawy był, to zawsze przyjeżdżał tam do tego Kobusa to taki był 
przedwojenny no taki dość niegłupi facet to zawsze tam z niem se pogadali po tego 
wypili ten, to nawet tamtego był zabrany żonki brat do obozu to też on tam powiedział 
mu że tak i tak to on powiedział on i zaraz wrócił, zaraz zwolnili go, jak tam z 
Niemcami coś znajomości tego to oni tacy byli że zwolnili 

 • A 

 • Bo w tamtym w tamtym obozie to ich było chyba 12 zdaje się, to był 
taki Cachcach się nazywał to jeden taki gospodarz to był Austryiak ta taki też tam to 
całe gospodarke prowadził bo tam krów chowali, wszystko w tem obozie później jak 
uciekli i to nawet to wszystko zostawili, bo tam ten obóz to długo stał wie pan, bo ten 
to zlikwidowali wcześniej a tamten stał do końca i jak front nachodził to tam 
przyjeżdżali, przywozili, odwozili tam te różne rzeczy samochodami i ten jak tam 
partyzantka tam kiedyś chciała tam to ten ale tak później to wie pan to chcieli to odbić 
tam i to wszystko ten. Później ostatnio już jak tego  Ruscy jak byli blisko to oni to 
wszystko wzięli podpalili, spalili i koniec. A tych krów to tam, a te krowy to 
rozpuścili panie to myśmy jedną też takiego byczka żeśmy złapali tośmy w lesie go 
tam zarżneli, bośmy się kryli przed frontem, wie pan w lesie się tego to i na Kolonii 
takie kobiety ten bo to wie pan we wsi już było że palić mieli to wszystko zabierać z 
sobą tośmy pouciekali i oni tam nam zawsze nagotowali tego rosołu po kawale tego 
mięsa z tego byczka i żeśmy tam przyszli wieczór zawsze tam zjedli i znów do lasu 
poszli. 

 • A na miejscu tego obozu żydowskiego co było? Jak go zlikwidowali? 

 • No to tutej tylko wie pan jak zlikwidowali to tylko te budynki 
gospodarcze tylko byli, to tylko później o... niech tam był jakiś czas tylko to dość 
krótko trwało, bo to jak oni tego to postawili ten budynek mieszkalny i stodoła stała i 
obory, tam mieli cztery czy pięć konie, chyba dwie czy trzy krowy chowali dla siebie 
no i 

 • A kto tam gospodarował? 
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 • No tak było Strebel był jeden z żonką i z dziećmi tu ściągnął tam z 
tym, te Szaszka taki co u tego to też miał żonkę swoje i taki jeszcze jeden był, taki jak 
on nazywał się Wańka nie Wańka, taki z nimi był trzeci i czwarty do pomocy to z 
tamtego obozu był, taki jem tu zawsze przychodził na noc tego bo się bali sami to tego 
i oni tutej to wszystko wie pan jak tu było, ten to bo tych lasów to tera te zagajniki to 
wszystko to tam nie było lasów to było wszystko zaorane, oni to zaorali, zasieli łubin, 
tutej mieli na dole tu mieli warzywo wszystko tutej tak tego tutej o, teraz to te miejsce 
to trudno u tego, bo to wszystko pozarastało potem. A to później jak wie pan to jak ten 
front nachodził  to to rozwalili i to tam jakeśmy tam się chodziło to tam było widać te 
budynki to tam wszystko to ludzie powywozili, te cegłe rozbierali tego, bo to te domy 
podpalili, te stodołę wszystko i jeszcze takie taka taka piwnica została jeszcze to 
później tam ją też ludzie bo to taka z drzewa była z takich sosniaków taka robiona i 
taka długa oni tma te trzymali tam te ziemniaki tam te warzywo wszystko w tej 
piwnicy trzymali 

 • Chodził pan tam 

 • Tak, ale to później już po tem już po bo jak oni stąd się zabrali, bo tak 
to tu nie nie wolno było wie pan 

 • Nie wolno było? 

 • A skąd 

 • Ale 

 • Nawet nawet ten wie pan co u niech tutej służył taki ten ten Godka wie 
pan co ja panu mówiłem, to on też jak tu tego to tylko tak tu było ogrodzone a to w 
tem a tak gdzież chciał iść tego to zaraz go wrócili nie wolno bo tam po terenie iść 
tego zaraz nie ten żeby zaraz coś o wie pan 

 • A co było ogrodzone? 

 • No ich te wie pan te te gospodarstwo 

 • Ale to było ten to było to samo ogrodzenie co obozu czy nowe 
postawili 

 • Nie, nie, nie. To było nowe, było tak mniej ogrodzone wie pan bo to 
obozowe to było całkowicie, a później to mniej , a później jak po wyzwoleniu jak tutej 
tego to dopiro z powrotem znów ogrodzili to, to te nasze te te te tu dwa takie te spychy 
czy te pracowali tutej to wszystko to równali te row te doły wszystko i to było później 
zarównane tego i ogrodzone takiemi drutami i kołki takie byli i druta ogrodzone a 
później te kołki jak tego i te druta to później to ludzie za pozabierali to wszystko, to 
pozabierali to tego, a później za jakiś czas to właśnie ten pomnik zaczęli budować ten 
cmentarz już odnawiać i to nawet u mnie mieszkało tych trzech takich co tu pracowali 
i te przy tem tutaj przy tej budowie tego tego 

 • A jak zaorali tutaj i ten łubin posiali to ludzie tam nie chodzili złota 
szukać 

 • A skąd 
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 • Albo coś? 

 • Nie. Nie, to nie wolno było. Dopiero później jak wie pan już po froncie 
to dopiero później ludzie tam już nie a jak oni tu byli to nie wolno było tam oni 
nikogo nie wpuścili tylko sami to robili 

 • A oni tam szukali tak? 

 • Tak, tak tak tak oni tam dość dużo znajdowali, bo oni wiedzieli że tam 
jest nikogo nie puścili. To nas ze wsi takich brali tam już też nie żyją, i to dość dobre 
znajome byli tam, to też im nie dali tam nawet iść i 

 • Brali do czego? 

 • No do roboty jak gdzieś tutej coś robić tam co tego to tam taki na 
Dolnej Wólce był taki stolarz to to wszystko jem tam robił tego, robił, ogradzał tego 
ale do tam dali za teren za ogrodzenie nie wolno było 

 • A oni co uzbrojeni byli czy co? 

 • No oni byli normalnie jak ten przecież broń mieli wszystko 

 • A, oni co to byłi, oni wojskowi byli 

 • Tak. 

 • To chodzili, jak chodzili ubrani? 

 • No tak jak tego w tych mundurach swoich 

 • To oni tak samo jak ci czarni byli ubrani? 

 • Tak, tak, czarni tylko mieli te te te te te te pa, te te naszywki takie te 
cugwahmany oni się nazywali, cugwahman, bo to to wahman a te to cugwahmna był 
to starsze bo on miał każdy tutej z tych wahmanów to było  to było ich zaraz tak to 
wszystkich ich nie policzy 

 • Aa w co oni ubrani w co oni byli uzbrojeni  

 • No pistolety mieli, pistolety to mieli czeskie, zbrojówkie mieli i mieli 
rkaemy mieli i kabeki mieli 

 • Ale pan mówi teraz o tych czarnych kiedy istniał obóz czy mówi pan o 
Streblu i Szasce? 

 • No o tym Streblie jak oni tu byli to właśnie mieli broń erkaemy mieli i 
pistolety mieli bo jak który był tego to pistolet nosił nawet jak w czasie obozu trwał, 
jak który miał te naszywkie tego to już pistolet miał przy boku służbowy 

 • A  bez naszywki nie miał pistoletu 

 • Ci prości nie mieli tylko kabeki mieli, to nieraz jak tam uciekł z warty 
gdzieś tego to przyleciał do wsi to z karabinem a jak na przepustce to już nie miał a ci 
to jeździli zawsze czy na przepustce czy tego to pistolety mieli przy boków w 
futerałach i 

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. 



 • A jak front przeszedł to ludzie kopali trochę tam? 

 • No. 

 • I też się dało znaleźć? 

 • No znajdywali, znajdywali bo przecież tu panie tu jak się front 
przeszedł ile tu ludzi to z okolic jechali, bo tak ten znalazł to, ten znalazł to to tak wie 
pan to głos poszedł a to każdy był spalony tego to każdy był biedny to to wszystko tu 
leciało i te złoto to tak kiedyś to tak po tym froncie to nie miało wartości ale zawsze 
tam parę złotych, parę złotych tam się tego 

 • A widział pan to jak kopali 

 • No jak nie. Przecież to się tu tyle razy tu się przychodziło, bo nawet i 
ciekawość nie, trochę się pokopało tam jak się chciało taki 

 • A udało się panu też coś znaleźć 

 • A tam nieraz takie tam, raz z 10 sztuk by znalazł tylko i specjalnie 
takem był nie znajdywał dużo, 10 sztuk i 

 • Ale taką złotą świnkę taką 

 • Złoto, złoto, i tam chyba raz pierścioneczki tam znalazłem taki tu był 
taki dół tak zwany po węglu taki tutej to teraz las rośnie na nim, to tam takie było też 
złomy wszystkie tam tego to tam takie przeważnie też tam było dużo naśmiecone tego 
tego tam, bo tam oni węgiel trzymali i to poźniej wszystko rozkopali te śmiecie, 
wszystko tam zakopali i tam to ludzie kopali właśnie w tem śmietnisku tak 
znajdowało się tam, tylko takie drobne pojedyncze waluta tam pierścioneczek się 
znalazł tam, a takich piniędzy takich o tam papierkowych to nie było tak się nie 
trafiało tylko jak coś takiego, bo tam jak byli te te po tych trupach to tam co te trupy 
byli no to tam te trupy to tam to tam wie pan to byli nadzy ludzie to tam przy nich nic 
nie było specjalnie. Tylko to tutej byli takie miejsca ten węgiel tamten, w rogu tam te 
doły co tam te spaleniska wszystkie te łachy, ciuchy to wszystko palili to tam to tam 
też się znajdowali takie monety pojedynczo i pierścionki, bo zegarek jak się znalazł to 
zegarek to jak był spalony to do niczego się nie nadawał to tylko w razie jakby złoty 
był to tam parę gram te te te tego to tam, jakieś złoto to kiedyś to nie pamiętam ile to 
100 złotych chyba czy 80 gram kosztował, to tam to mała wartość była, ale zawsze 
tam jak gdzieś tam coś popadł to 

 • A przy a przy tych pozabijanych to tam oni nic nie mieli przy sobie tak 

 • No ci tam na tem to to oni tam byli nadzy to nie mieli nic 

 • Ale jakieś zęby czy coś tam 

 • Ano zęby może mieli no, zęby to mogli a może też nie bo podobnież 
im wybijali i później, tylko z początku tak a później że mieli jakieś te że bili specjalnie 
tem jem wyciągali zęby, złota nie puszczali do tego 

 • A tam później a tam też później kopali i sprawdzali 

 • Ale kto? 
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 • No po po tym jak już front przeszedł czy sprawdzali czy tam się coś nie 
uchowało przy tych przy tych grobach nie? 

 • No tam nic nie było tam trochę tego tam puste byli tam nie ruszali, bo 
tam pierwsi podobnież jak byli pochowani to oni tam jeszcze te zęby tego a później 
już Niemcy tego już jak zaczęli tego to już później wszystko złoto tak było obtego że 
nic nie mieli 

 • A ten Ukrainiec z 

 • Bo pamiętam tu jeden Żyd uciekał w te powstanie tego to tam był 
właśnie zabity to właśnie on te te przy tych zębach ponoć pracował to on niósł tych 
zębów no nie wiem ile on tam niósł tych zębów i go tam te Ukraincy zastrzelili i tam 
później kopali kartofle i taki chłopak tam znalazł ten plecak to te zęby tam on tam taki 
mały chłopak był to nawet nie wiedział co to jest to dawał tak kto jechał to dawał tych 
zębów że to cyna jest do lutowania garnków dawał to, rozdawał tam, to tam taki 
sąsiad mój wtedy 

 • A znał pan tego chłopaka? 

 • Tak. Tam taki sąsiad mój o też wtedy krowy gnał to mu dał tam garść 
tych zębów, mówi masz będziesz miał garnki lutować, tam drugi taki znowu tam u 
cioci taki parobek był też tego to jechał na pole to też mu dał tych zębów do garnków 
lutowania i to wszystko tak porozdawał te temu garść temu garść temu garść a to byli 
te zęby złote właśnie. Co to byli wyciągane z tego 

 • Tylko on się nie zorientował tak? 

 • No skąd to tak, panie tu taka była jedna panienka tutej w Olszynie 
tośmy wtedy byli i przyniósł jej Ukrainiec tych zębow właśnie przyniósł jej a ona 
mówi co ty mnie przyniósł takich zębów i wzięła te zęby panie z tej  w takim 
woreczku to było ja wiem ile to tam było no i może kilo może mniej, no nie wiem ile 
to tam było tak i panie z tego woreczka tak wzięła to panie row, takie rowy byli po 
torfach i panie w ten rów to wszystko wzięła wysypała 

 • I co wtedy? 

 • I leży do dziś może to gdzie w tym rowie leży no. Wie pan bo to z 
początku to ludzie byli no głupi na to wszystko, bo to nawet nie wiedzieli jaki tam 
pierścionek tego to tak, później jak już się tego z brylancikiem tego to ludzie nie 
chcieli białego pierścionka z brylancikiem tylko czerwone oczko żeby było to 
ładniejszy. Myśmy krowy pognali też tam to wtedy akurat przy tego, przywieźli tych 
pierwszych tych Żydów, pierwszy transport przyjechali jak by ten, te Ukraince tam 
przylecieli i tam przynieśli te wysłali tych ludzi tm gdzieś przynieśli coś do jedzenia i 
picia, pili to, to mnie też zegarek dali tam drugiemu temu co tam pas mówi masz czasy 
będziesz teraz wiedział która godzina. Tych zegarków to tak miał nazapinane na 
obuch rękach jeden koło drugiego i wziął odpiął nam po jednym nam dał po tem, mnie 
taki cyma taka była taki kwadratowy taki ale później jak zaczął to nie wiedziałem 
zacząłem go rozbierać bo chciałem zobaczyć co tam tego wzięłem go popsułem 
chachacha 

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. 



 

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. 




