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Streszczenie 
 
Wywiad przeprowadzany  jest z Panem Antoninem Tomczukiem, urodzonym 01. 01. 1923r., 
który jako młody człowiek był zmuszony do pracy w obozie Treblinka. Opisuje obóz i 
wspomina egzekucje Żydów.  
 
Tape 1 
 
[01]:00:47:12 – [01]: 05: 18:05  
00:41 – 05:23 
 
Pan Tomczuk podaje dane osobowe i opowiada, w jaki spoób i dlaczego trafił do Treblinki. 
Pan Tomczuk urodził się 1 stycznia 1923r. w Sarniach [Sarnów].  
Opowiada, iż w Sarniach istniała mleczarnia a w pobliskim lesie ukrywali się partyzanci, 
którzy kradli Niemcom produkowane masło. Pewnego razu  w Sarniach pojawili się Niemcy i 
zabrali około 30 osób, którym kazali wsiąść do samochodu i zawieźli do Sokołowa 
[Sokołów]. Następnego dnia zostali zawiezieni samochodem  do Treblinki [Treblinka]. 
 
Wspomina Niemca mającego dwór o nazwisku Trochinder [Trochynder]. 
 
[01]: 05: 18:05 - [01]: 09:34:13:05  
05:23 – 09:50 
 
Pan Tomczuk wspomina, że nie wiedział dokąd ich wiozą, dopiero gdy przyjechali na miejsce 
zobaczył  napis „Treblinka” i zorientował się, gdzie jest. Przed bramą wszyscy zostali 
ustawieni w trzyosobowe lub czteroosobowe rzędy. Za nimi szedł Niemiec,  na przodzie 
Ukrainiec. Więźniowie zostali przeszukani, wszelkie rzeczy osobiste kazano położyć im 
przed sobą.  
Wspomina pewnego starszego człowieka, który miał 2 grosze w koszuli. Jeden z Ukraińców 
zauważył pieniądze, po czym jeden z Niemców o nazwisku Schwarz [Schwartz] zaczął go 
bić.  
Opowiada, że partyzanci byli aktywni także na lotnisku w Rogowie [Rogowo] i dlatego 
wywożeni byli też  ludzie z Rogowa. Nie bardzo pamięta tych ludzi, natomiast wspomina 
wysokiego i przystojnego mężczyznę, któremu podobno udało się uciec, jednak został on 
złapany ponownie. Kiedy pan Tomczuk wstał rano o piątej czy szóstej wraz z innymi 
więźniami do pracy, mężczyzna ów leżał zastrzelony przy bramie.  
Inni więźniowie obozu pochodzili z Warszawy [Watszawa/ Warschau/ Warsaw] i 
Koszalina [Koszalin/ Köslin].  
 
[01]: 09:34:1305 – [01]: 14:30:24 
09:50 – 14:59 
 
Pan Tomczuk wspomina wygląd obozu. 

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. 



W barakach po bokach stały piętrowe prycze do spania. Na wieczór był wystawiany pojemnik 
na fekalia. Było kilka okien.  
W obozie było około sześciu do ośmiu baraków: kuchnia, barak żydowski, mleczarnia, 
masarnia i piekarnia oraz barak polski. Wspomina, że Żydzi pracowali przeważnie w 
warsztacie, Polacy  byli brani do różnych prac. Pamięta, iż w piekarni pracował Żyd imieniem 
Józek [Józef/ Joseph].   
Opowiada, że na terenie obozu znajdowały się dwa niewielkie majątki: Milewek i Socha. Na 
Milewku istniała pralnia, do której Żydzi mieli wstęp tylko w niedziele i święta. Pracowały 
tam Żydowki wraz z dziećmi, natomiast pan Tomczuk  woził im obiady.   
 
[01]: 14:30:24 – [01]:19:03:03 
14:59 - 19:42  
 
Pan Tomczuk szacuje, że na Milewku pracowało około 30 do 40 kobiet, przeważnie młode i 
że były tam też dzieci. Przypuszcza, że kiedy Żydzi wychodzili na Milewek w niedziele,  na 
pewno mieli jakąś eskortę.  
Wspomina, że kiedy przybył do Treblinki, byli już tam Żydzi z Sokołowa. Jeden z nich, 
pracujący przy koniach, zapytał się pana Tomczuka, co w Sokołowie robi partyzantka. Ten 
nie odpowiedział, ponieważ nie wiedział z kim rozmawia i bał się rozstrzelania. Pamięta, że 
Żydu temu  udało się później uciec. 
Przy koniach pracowało jeszcze dwóch czeskich Żydów Gustav i Aaron, których niemiecki 
gospodarz zapytał, czy mogliby mu polecić kogoś do opieki nad  pozostałą potem parą koni. 
Żydzi ci polecili pana Tomczuka i od tej pory było mu trochej lepiej, ponieważ praca przy 
koniach była lżejsza.  
Wspomina, że pewnego razu niemiecki gospodarz Rottenfield [Rottingfield/ później 
zwanym Rottenführer] zauważył go podczas jedzenia ziemniaków, co było Żydom 
zabronione. Kiedy  dostrzegł on, jak pan Tomczuk się trzęsie, powiedział: „Polnisch, essen, 
essen nicht gut” („Polski, jeść, jeść nie dobrze”), jednak niczego więcej nie zrobił.  
 
[01]:19:03:03 – [01]:24:45:04 
19:42 - 25:38  
 
Pan Tomczuk opowiada, że nadzór obozu składał się tylko z około pięciu Niemców, resztą 
byli Ukraińcy. Wspomina, że kiedy gnano ich do „Wasserbau” (budownictwo wodne), byli 
pilnowani przez trzech lub czterech Ukraińców i tylko jednego Niemca. Kiedy szedł po konie, 
też był pilnowany.  
Pan Tomczuk wspomina pewien przypadek, który miał miejsce w majątku Socha. Oprócz 
budynku gospodarczego i stodoły stał tam dom, w którym mieszkał Poznaniak razem z żoną i 
córką. Najstarszy Ukrainiec, zwany „Oberwachmann” (strażnikiem głównym), nadzorujący  
wszystkich innych pilnujących ich Ukraińców, kazał córce kupić wódkę.  
W stanie nietrzeźwości chciał do kogoś strzelać. Dwaj inni Ukraińcy próbowali go  
powstrzymać,  w czasie sprzeczki jeden z Ukraińców zwalił Pana Tomczuka z wozu, wtedy  
wóz go przejechał. Niestety nawet kontuzjowany musiał dalej pracować.  
 
[01]:24:45:04 – [01]:29:03:06 
25:38 - 30:07 
 
Pan Tomczuk opowiada , że w obozie byli zawsze ci sami Żydzi. Wspomina, że Żydzi mieli 
przełożonego imieniem Aaron i o ile pamięta, żyli w zgodzie. Wspomina także 
uprzywilejowanego Żyda imieniem Ignac [Ignaz, Ignatz], którego nawet nie pilnowano, gdy 
jechał do Kosowa [Kosowo]. Kiedy przyjechał ostatni transport Żydów z Warszawy, 
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przyprowadzono go i powiedziano, że może sobie wybrać żonę. Wybrał młodą Żydówkę z 
małym synem, którzy zamieszkali potem razem z nim w obozie.  
Pan Tomczuk opowiada, że Żydzi gromadzili broń i zrobili dwa szczyty (?). Przypuszcza, że 
ktoś musiał Niemcom o tym donieść, ponieważ Niemcy odkryli broń. Wówczas najstarsi 
Żydzi (Aaron i Ignac) zostali wygnani do lasu, po czym słychać było odgłos strzałów.  
 
[01]:29:03:06 – [01]:31:12:24 
30:07 - 32:22 
 
Pan Tomczuk odpowiada na pytanie, dlaczego tych ostatnich Żydów z Warszawy 
przyprowadzono do ich obozu, a nie od razu do żydowskiego.  
Opowiada, że obóz żydowski z krematorium był oddalony od ich obozu o ok. 1 km – 1,5 km i 
że nadzorcom trudno było od razu umieścić wszystkich Żydów w krematorium , dlatego część 
została umieszczona najpierw w obozie pracy. Tam kazano im usiąść w jednym z pustych 
baraków i powiedziano, że niedługo pójdą do łaźni. Każdy z nich musiał się rozebrać do 
koszuli i kalesonów, ponieważ powiedziano im, że po kąpieli każdy z nich dostanie ułożone 
w kostkę ubranie. Potem mężczyźni i kobiety wspólnie prowadzeni byli do krematorium.  
 
[01]:31:12:24 – [01]:35:39:09 
32:22 - 37:00  
 
Pan Tomczuk pamięta, że kiedy woził siano z oddalonej o 3 km Wólki [Wólka], odór 
palonych ciał był nie do wytrzymania. Opowiada, że po powstaniu krematorium przestało 
istnieć, ale zostały zbudowane betonowe korytka, którymi ludzki tłuszcz z palonych w 
ognisku ciał spływał do zakopanych beczek. Takie zdarzenie widział na własne oczy dwa 
razy.   
 
Następnie pan Tomczuk opisuje wybuch powstania. Opowiada, że magazyn amunicji 
obługiwany był przez Żydów. W tym czasie Ukraińcy i Niemcy kąpali się w Bugu [Bug] i 
prawie nikogo nie było w obozie. Wspomina, że podczas gdy zbierali kamienie brukowe 
usłyszeli strzały i ujrzeli z daleka dym. Pilnujący ich Ukrainiec kazał im położyć się na 
ziemię, potem musieli pójść do baraku.  
 
 
Tape 2 
 
[02]:00:37:18 – [02]:07:40:16 
00:31 - 07:51 
 
Pan Tomczuk widział kilku uciekających Żydów, ale Niemcy zaraz zaczeli obławę. Powstanie 
miało miejsce około miesiąca po odkryciu schowanej broni.   
Wspomina także kopanie ziemniaków w październiku blisko obozu w miejscu, gdzie stało 
kilka sosen. Żydzi musieli wykopywać drzewa, a kiedy skończyli pracę, byli bici pałką w 
głowę. Dwóch zdrowych Żydów musiało kłaść zabitych i rannych na jego wóz, a on musiał 
wozić ich do Maleszewa [Maleszewo], wioski położonej blisko obozu. Zabitych i jeszcze 
żywych wrzucano do dołów.   
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[02]:07:40:16 – [02]:15:42:07 
07:51 - 16:13  
 
Pan Tomczuk ponownie wylicza  baraki w obozie: kuchnia, baraki warsztatowe, barak 
kobiecy, barak polski, barak żydowski – łącznie było ich może siedem.  
Pan Tomczuk opowiada, że nie miał więcej kontaktów z Panem Rottenführer.  
 
Kontynuuje, że pewnego razu, kiedy pracowali na polu, pilnujący ich Ukrainiec położył się na 
ziemię z twarzą skierowaną w kierunku ziemi. Wtedy siedem pracujących osób uciekło do 
lasu. Dopiero kiedy padły strzały z wieży wartowniczej w kierunku uciekających, Ukrainiec 
poderwał się i zobaczył, że jedynie Pan Tomczuk z kolegą stoją przy koniach. Wspomina, że 
Ukrainiec się później tłumaczył, iż uciekinierzy strzelali do niego z jakiejś broni. Na drugi 
dzień czterech czy pięciu Niemców i Ukraincy wpadło do ich baraku z karabinami w rękach, i 
wygnało wszystkich na zewnątrz. Więźniowie musieli trzymać ręce do góry i zostali 
zaprowadzeni do pustego baraku, gdzie ich zrewidowano. Kazano im położyć przed siebie 
wszystko co mieli. Nikt niczego nie miał za wyjątkiem jednego mężczyzny z Rogowa, który 
w kołnierzu miał wszyte 400 złotych. Za karę mężczyzna został przywiązany do drabiny i był 
bity przez dwóch Ukraińców. Pan Tomczuk opowiada, że też mił 100 złotych przy sobie i 
mówi, że nie wiedział, czy pieniądze pokazać, czy nie. Kiedy wszycy musieli się rozebrać do 
naga, podszedł do Niemca Rottenführera i  zapytał, czy też musi się rozebrać. Niemiec 
odpowiedział „Nein, nein” (nie, nie) i pan Tomczuk jako jedyny nie musiał się rozbierać i 
mógł zatrzymać swoje 100 złotych.  
 
[02]:15:42:07 – [02]:24:43:22 
16:13 – 25:37 
 
Pan Tomczuk wspomina, że uciekinierami w kierunku Maleszewa byli sami Polacy. 
Wspomina, że współwięzień pracujący z nim przy koniach pochodził z Korczewa 
[Korczewo].   
Pan Tomczuk przypomina sobie również inne zabójstwa dokonane na Żydach i opowiada, że 
kiedy szli na roboty czy na obiad, to Ukraińcy kazali im śpiewać, chociaż więźniowie byli bez 
tchu.   
Kontynuuje, że w ich baraku umarło osiem osób. Wśród nich był głuchoniemy mężczyzna, 
który nie słysząc rozkazów nie mógł ich wykonywać i dlatego został zabity.   
Następnie omawia procedurę zwalniania osób z Treblinki i mówi, że zwalniano ich po 
siedmiu miesiącach trzy lub cztery razy w grupkach od czterech do dziesięciu osób.  
Pan Tomczuk opowiada, że do końca wojny nie widział już żadnego Żyda. Pamięta jednak , 
że w Sarniach jedna rodzina ukrywała trzech Żydów – dwóch młodszych mężczyzn i jedną 
kobietę.  
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