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POLSKI INSTYTUT ŹRÓDŁOWY 
W LUND 

 
 

Malmö, dnia 14/12 1945 r. 
 
Helena Dziedzicka przyjmujący protokół asystent Instytutu  

przepisany 

Protokół przesłuchania świadka 60 
Staje Pani Marja [sic] Helena Owsiana urodzona 7/7 1908 
w Rakowicach pow. Lubawski , zawód ogrodnictwo i hodowla drobiu 
wyznanie rzymsk.-katol. , imiona rodziców [brak] 
ostatnie miejsce zamieszkania w Polsce Łebcz, pow. Morski 
obecne miejsce zamieszkania Łebcz, pow. Morski 
 
pouczony o ważności prawdziwych zeznań, oraz o odpowiedzialności i skutkach fałszywych zeznań, 
oświadcza, co następuje: 
przebywałem w obozie koncentracyjnym w Ravensbrück 
w czasie od 9/4 1940 r. do 26/4 – 1945 r. jako więzień polityczny  
pod numerem [brak] i nosiłem trójkąt koloru   czerwonego 
z literą P 
następnie przebywałem w [brak] 
od [brak] do [brak] 

zał. 1 ark. 
 
 Na pytanie, czy w związku z pobytem, względnie pracą moją w obozie koncentracyjnym mam 
jakieś szczególne wiadomości w przedmiocie organizacji obozu koncentracyjnego, trybu życia i 
warunków pracy więźniów, postępowania z więźniami, pomocy lekarskiej i duchowej oraz warunków 
hygienicznych w obozie, oraz szczególnych wydarzeń, tudzież wszelkiego rodzaju przejawów życia 
więźniów w obozie, podaję, co następuje: 
zeznania zawierają: 4 str. pisma ręcznego i opisują: 
1) Opis przyjazdu do Ravensbrück. Kwarantanna w bloku z zamazanymi i zadrutowanymi oknami. Kobiety 
dostawały szoków nerwowych. 
2) Praca ciężka przy budowie domów, wyładow. statków z cegłą, bez rękawic, suknie i ręce były umazane 
krwią. Znęcanie się dozorczyń przy pracy. 
3) Praca w pracowniach w nocy. Znęcanie się dozorczyń i SS-manów. Kradzieże futer, popełniane przez SS-
manów i dozorczynie przy pomocy więźniarek, które w ten sposób przekupywały władze. Skandaliczne 
zachowanie się niektórych współtowarzyszek (anweisungów) 
4) Wyżywienie. 
5) Zachowanie się lager-älteste Knoll (samowolne zarządzanie selekcji. Rewizje.) 
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Polski Instytut Źródłowy Malmö 14.12 – 1945 
 
Staje Pani Maria Helena Owsiana  urodzona 7/7 1908 
w Rakowicach pow. Lubawski wyzn. rzymsko-katolickiego 
zaw. ogrodnictwo i chodowla drobiu 
 
adres ostatni w Polsce. Łebcz pow. Morski 
adres obecny: Łebcz pow. Morski 
 

Pouczona o ważności zeznań, oraz odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy, oświadcza co 
następuje: 
Aresztowano mnie 8/4 – 40 r. w Jastrzębiej Górze, jako wysiedloną. Byłam z matką. Zawieziono nas do 

Wejcherowa [sic], gdzie po spędzeniu jednej nocy załadowano nas do pociągu i po 1 dobie podróży 
przyjechałyśmy do Ravensbrück. Był to pierwszy polski transport do tego obozu, w liczbie 59 osób. 
Zaprowadzano nas do łaźni, zabrano wszystkie rzeczy i przebrano nas w letnie sukienki obozowe. Kwarantannę 
przechodziłyśmy 6 tyg. b. ścisłą. Nawet klamki u drzwi i okien były wykręcone, szyby zamalowane i 
zadrutowane z przeciwnej strony. Na kwarantannie były 2 wypadki szoków nerwowych. Zabrano je do bunkra, 
gdzie jedną po 3 dn. wykończono, podobno pomogli jej do tego aby się powiesiła, tak ją znaleziono w celi. 
Druga po 3 m. z bunkra poszła do sztafbloku [sic], gdzie była szarpana przez psy, bita i kopana w potworny 
sposób. Zmarła w rewirze po 4-ch miesiącach. Wywołało to wielkie zdziwienie, że tak zbitą wzięto do rewiru. 
Gdy mdlała, kładziono ją do gorącej wody całą, a potem do zimnej, chcąc ją ocucić. 

Po 6 tyg. pracowałam w kolumnach aussenowskich przy równaniu terenów, budowie domów 
auzjerskich i dróg. 6 mies. zimowych rąbałam drzewo nad jeziorem. Ubrane byłyśmy tylko w lekkiej bieliźnie, 
bez rękawic, tylko w sukienkach-pasiakach i w jakach. Najgorszym wspomnieniem z tego okresu jest 
wyładowywania cegieł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ze statku, żywym łańcuchem ciągnącym się na 1/2 klm. do gotowy budowli będących w budowie. Dziennie 
przechodziło przez nasze ręce około 15.000 sztuk cegieł. Robiłyśmy to gołymi rękoma, bez rękawic i nietylko 
[sic] cegły ale i ubranie nasze było poplamione krwią. Przytym [sic] jeżeli cegły upadały, nie zdąrzyłyśmy 
[sic] ich podawać, auzjerki biły trzcinami po nogach i szczuły psami. 10 Po 10 mies. takiej pracy, miałam 
wypadek, upadła mi szyna żelazna na nogę, co spowodowało 3 mies. odpoczynek. Bezpośrednio po wypadku ze 
spuchniętą nogą musiałam pracować jeszcze 3 godziny przy przerzucaniu piachu z łopatą. Do obozu zaniosły 
mnie koleżanki. Auzjerka przez cały czas wyzywała i groziła meldunkiem za udawanie, ale koleżanki pomimo 
wszystko, doniosły mnie do rewiru, gdzie udzielono mi pomocy lekarskiej. Ponieważ noga po 3 mies. bardzo mi 
jeszcze dokuczała, nie mogłam chodzić na aussen i poszłam do pracy do betriebu. Poszłam do szycia butów 
szpitalnych ze słomy. Te trzy mies. 8-mio godzinnej pracy były dla mnie wypoczynkiem. Ale potem nadeszło 
wielkie zamówienie na wachschue [sic] i pracowałyśmy na 3 zmiany. Zaczęły się noce. Pracowałyśmy tam do 
marca 42 r. Buty się skończyły, rozpoczęły się futra, szycie anoraków. Ja bita nie byłam ale byłam świadkiem 
strasznego bicia za zniszczenie cennych futer, ktoreśmy często niszczyły naumyślnie, ale często były niszczone 
przez nieświadomość i nieumiejętność. Koleżanka moja, Stanisława Sokołowska z W-wy w czasie noszenia do 
magazynów gotowej roboty wysunęła się z łańcucha idących, zatoczyła się pod ciężarem dźwiganego towaru. 
Auzjerka ją uderzyła kilkakrotnie pięścią w twarz, dosunęła do ściany, wpiła ręce w jej włosy i uderzyła głową 
jej o ścianę, kopiąc jednocześnie w podbrzusze co spowodowało silny krwotok i długotrwałą chorobę. Takie 
wypadki były bardzo częste. Koleżanki nasze pracowały w kantynie ss-mańskiej, ponieważ miały 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



tam dużą swobodę, zrobiły tej auzjerce zarzut, że jest b. okrutna i jeżeli taka będzie w dalszym ciągu, zaczęły 
dawać jej skromniejsze porcje jedzenia, zagroziły jeszcze umniejszeniem i to poskutkowało, zmieniła się 
radykalnie, przestała bić, i kopać i znęcać się nad nami. 

Auzjerki wynosiły i kradły cenniejsze futra. Jeden z SS manów pomagał w kradzieżach i wysyłce 
skradzionych futer do Gdańska, gdzie była główna melina. Nasze dziewczęta pomagały im w kradzieżach, aby 
zapewnić spokój w pracowni, łagodzenie kar lub uzyskanie dla słabszej towarzyszki paru dni odpoczynku. W 
naszym betriebie było stosunkowo lepiej niż w szwalniach. 

Najbardziej przygnębiającym dla nas było zachowanie się naszych współtowarzyszek niedoli t.zw. 
anwajzungów [sic], które dla zadowolenia swojej niezdrowej ambicji, lub w celu przypodchlebienia [sic] swemu 
betriebsleiterowi podnosiły pensum i w tej sposób [sic] wyciągały z nas ostatek sił. Jedną z najgorszych, naszą 
bezpośrednią władzą, była Jadwiga Nehring, cała jej rodzina byli to folksdeutsche, bracia służyli w armji 
niemieckiej, ojciec mimo podeszłego wieku był również w wojsku niem. Podnosiła pensum wbrew 
zarządzeniom betriebsleitera, powodowała się sympatjami osobistymi, brała łapówki w postaci prowiantów z 
paczek, prezentów, mydeł i t.d. Groziła bunkrem, sztrafblokiem, nawet jedną wsadziła na parę miesięcy do 
sztrafbloku. Stwarzała niesłychanie przykrą atmosferę, tak że bałyśmy się jej więcej niż SS-mana. 

8/8 – 44 r. przeniesiono wszystkie pracownice betriebów na oddzielne podwórze, gdzie baraki były 
nowe, czyste i warunki hyg. były bez porównania lepsze niż na starym lagrze. Jedzenie pogorszyło się bo w 
kuchni był naszej były straszne kradzieże, i dopóki główny szef Betriebów, Opitz nie wtrącił się do tego 
byłyśmy b. głodne. 

Lager-älteste Knoll, Niemka, gnębiła nas bardzo 
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wynajdywała różne preteksty, żeby w niedzielę, jedyny wolny dzień, stawi trzymać nas na apelu po 5–8 godzin, 
i bezpośrednio po takim apelu część nas musiała iść na nockę do pracy. Przyszła do [dopisek nad skreśleniem] 
Była u [/dopisek] nas od grudnia 44 do marca 45, została usunięta stamtąd za staraniami Opitza, przez 
samowolne zarządzenie selekcji, do której (w marcu) musiałyśmy stanąć wszystkie boso. Wyciągała z szeregów 
starsze i słabsze, przeznaczając je do komina. Zrobiła to w chęci przypodobania się władzom obozowym. 
Jednak szef betriebów Opitz oparł się tej selekcji, kobiety wybrane zatrzymał na dawnych stanowiskach, a Knoll 
została usunięta z Industriehoff [sic]. 

Knoll gnębiła nas niespodziewanymi rewizjami, robionymi na własną rękę. Wyrzucała nas po nocnej 
pracy, w czasie przeznaczonym na spanie, przed blok i robiła rewizję, konfiskowała masę rzeczy, osobistą 
bieliznę i drobiazgi toaletowe, produkty z paczek czerwonokrzyskich. 

W połowie kwietnia 1945 r. blok w którym mieszkałam został rozebrany i przeniesiono nas na stary 
obóz. Nieuniknęłyśmy [sic] oczywiście odwszawienia, gdyż z czystego bloku, przeszłyśmy na brudny. Dzięki 
tym przenosinom 25/4 mogłam dołączyć się do transportu Polek zabieranych przez Szw. Czerw. Krzyż. Reszta 
moich towarzyszek z betriebów, które pozostały na Industriehoff dostała się w ręce rosyjskie i od wielu mam 
już wiadomości, że są w Polsce. 
 
Przeczytano i podpisano [dopisek] przyjęto [/dopisek] Owsiana Maria 
[dopisek między linijkami] H. Dziedzicka – as. ins. [/dopisek] 
Uwagi sporządzającego protokół, asystenta Instytutu Heleny Dziedzickiej 
Świadek, Marja Owsiana [dopisek nad tekstem] znana mi osobiście [/dopisek], inteligentna i rzeczowa, nie 
przesadza, mówi prawdę.   Helena Dziedzicka 
      asyst. instyt. 
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