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Lund, dnia 26/XII 1945 r. 
 
Helena Dziedzicka przyjmujący protokół asystent Instytutu  

przepisany 

Protokół przesłuchania świadka 64 
Staje Pani Pawlikowska Stanisława urodzon [sic] 26/9 – 1911 r. 
w [brak] , zawód bez zawodu, przy mężu 
wyznanie rzym.-kat. , imiona rodziców Stanisław Pelagja 
ostatnie miejsce zamieszkania w Polsce Wieś Piotry, pow. Grodzisk (Wielkopolska) 
obecne miejsce zamieszkania Warszawa 
 
pouczony o ważności prawdziwych zeznań, oraz o odpowiedzialności i skutkach fałszywych zeznań, 
oświadcza, co następuje: 
przebywałem w obozie koncentracyjnym w [brak] 
w czasie od [brak] do [brak] jako więzień polityczny  
pod numerem [brak] i nosiłem trójkąt koloru  czerwonego 
z literą [brak] 
następnie przebywałem w Żabikowie (obóz karny) 
od 28/8 – 1944 do przez 7 tygodni 
28/X – 44 – Ravensbrück, po paru dniach wywieziono nas do Wattenstedt [sic], w połowie kwietnia 1945 r. 
ewakuowano nas do Ravensbrück, gdzie pozostałam do końca kwietnia 1945. 
 
 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: 
 
zeznanie zawiera    zał. 2 arkusze 
1) Opis obozu w Żabikowie. Przyjazd, kąpiel, ubranie. Wyżywienie. Warunki mieszkaniowe i sanitarne. 
2) Praca. Bicie i znęcanie się nad ludźmi. Porządek dnia. 
3) Podróż do Ravensbrück i Wattenstedt. 
4) Warunki w Wattenstedt. Mieszkanie. Ubranie. Wyżywienie. Praca w fabryce amunicji (V1, V2). Znęcanie 

się dozorczyń nad więźniarkami. 
5) Porządek dnia. Bombardowanie fabryki. Praca przy usuwaniu gruzów. 
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P r o t o k ó ł 

 
 
 
 
przesłuchania świadka-biegłego-podejrzanego, 
sporządzony dnia  1945 r. w  
na zasadzie dekretu Prezydenta R.P. z dnia 29.IV.1940 r. 
/Dz.U.R.P. Nr.9,poz.23/ oraz na zasadzie upoważnienia 
udzielonego sędziemu  
na podstawie art.1 powołanego wyżej dekretu. 
 
 

Obecni: 
 
Sędzia 
 
Protokólant 
 
Świadek, biegły, podejrzany: 
który w myśl art.107 K.P.K. uprzedzony o odpowiedzialności za nieprawdziwe zeznania, zeznał co 
następuje: nazywam się, 

Nazwisko Pawlikowska Lund 26/XII – 45 r 
    
Imię Stanisława Wiek 26/9 – 11 r. 
    
Imiona rodziców Stanisław Pelagja 
    
Zajęcie przy mężu 
    
Miejsce zamieszkania Warszawa 
    
Ostatnie miejsce zam. w Kraju w. Piotry pow. Grodzisk (Wielkop) 
    
Stosunek do stron  
    

 28 lipca 44 zostałam aresztowana we wsi Piotry, w więzieniu byłam przez miesiąc, potem 7 tyg. 
Żabikowie [sic] (obóz karny). Aresztowano za scysję z Niemcem. Rozebrano [dopisek nad tekstem] nas 
[/dopisek] do naga, wszystko zabrano potem była kąpiel. W małym pokoju było 70 osób, spałyśmy na gołej 
podłodze, z jednym kocem. Rano czarnej 1/2 l. kawy w południe litr zupy, 1/2 kg. chleba i kawa. 
 Dezynfekcja była zaraz po przyjeździe, ubrano nas w spodnie i w bluzy, do pracy obuwie na 
drewnianej podeszwie. Bez badania lekarskiego, bez trójk. i num. 
 Żabikowo położone na gliniankach. Był to wspólny obóz męski i żeński tylko w oddzielnych barakach. 
Mężczyźni polityczni i kobiety byli zamknięci w oddz. barakach i nie wolno im było wychodzić. W każdym b 
pokoju (sztubie) było po 40 osób. Ogółem koło 2.000 osób po przyjściu nowego komendanta w poł. paździer. 
44 r. polityczni mogli wych. na 2 g. spacer. 
 Byli tam Niemcy i Polacy. Niemcy dostawali paczki, margarynę 

 

 

 

 

 

 



dostawali codziennie, na kolację kaszę. Dostawali 2 razy większe porcje. Więźniowie przyjeżdżali raz na ty co 
dzień [sic] około 70 osób. Transporty w głąb Niemiec odchodziły co tydzień. Komisja lekarska Gestapo 
kwalifikowała do pra zdatne do pracy. Transporty odchodziły m.w. po 100 osób. Był i element kryminalny, i 
polityczny i z łapanki. Baraków było około 30. 
 Płaszczy nie dostałyśmy. Bieliznę miałyśmy swoją, dawano męs kobietom męskie koszule i kalesony. 
 Na noc baraki były zamknięte na klucz i okiennice. O 8 w. gaszono światło. Pobudka o 4 r. Ubikacja 
była na zewnątrz. W baraku na noc był tylko kubeł. Po pobudce rano wypuszczano do ubikacji w koszuli i 
spodniach po dwie. Potem do łaźni, również na zewnątrz. Były koryta i kurki od wody. Po opłukaniu szybko 
wychodziłyśmy do baraku mieszk. Ubrane biegłyśmy po kawę. Potem natychmiast apel. Apel trwał około 30 m. 
Kolumny po apelu zaraz szły do pracy. Kolumnę prowadził mężczyzna (capo) i 6 gestapowców z karabinami i 
psami. Wychodziłyśmy za bramę do pracy w polu. Praca by Uprawiałyśmy ziemię pod jarzyny. Wracając z pola 
oprócz jarz narzędzi przynosiłyśmy jarzyny które oddawałyśmy do kuchni. Capo i gestapowce [sic] bili przy 
pracy i kopali. Przyszła raz prosta kobieta do pracy, skradła kalarepę, zobaczył to wachman z wieży. Została 
zamknięta do bunkra na 24 g. i dostała 25 batów na oczach obozu. Komendantem był Walter. Potem był 
usunięty z urzędu i zamknięty w gestapo za zamordowanie kobiety w ciąży. Przed porodem truli ją. Robił 
nadużycia gospodarcze. Gdy szedł przez obóz wszyscy drżeli. Kobiety musiały po pracy jeszcze budować 
baraki. Na apelu komendant sam liczył i odprawiał. Pewnego razu wieczorem kazano nam [dopisek nad 
skreśleniem] kobietom [/dopisek] nosić cegły po pracy. Ja prałam widziałam z okna moją znajomą. Ciężko jej 
było nieść, komendant wypadł i zbił ją bo za wolno nosiła. W Gdy pracowałam w pralni widziałam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



pokrwawioną bieliznę z kawałkami ciała. Słyszałam że 6 Anglików którzy spadli z samolotu ukrzyżowali u nas 
w lagrze na placu. Bieliznę ich sama prałam i widziałam mundury i uprałam ich bieliznę. Przy bramie 
wejściowej stała lepianka, tam zamykano skazańców. Widziałam tam człowieka przykutego łańcuchami do 
ściany nagiego tylko w spodniach. W biały dzień odbywały się egzekucje, więźniarki kopały rów. Potem nas 
wszystkie zamykano w barakach i słyszeliśmy tylko strzały. 
 O 10 r. i o 3 p.p. można było wychodzić do tualety [sic]. 
 Władze niemieckie: Komendant, Lisowa gł. dozorczyni i jeszcze dwie reszta mężczyźni SS-mani. 
Lisowa była względna, dużo razy wtykała po kawałku chleba więźniarkom. Był jeden capo Niemiec uciekinier z 
wojska znęcał się b. nad więźniami. W święta w godzinach nabożeństwa urządzał specjalne ćwiczenia karne. 
Więźniarki były sztubowymi. Weiner nasza sztubowa trochę Polka trochę Niemka. Córka jej była konfidentką 
gestap. Skarżyły obie na więźniarki. Biła na bloku, wymagała żeby jej asystować, inaczej biła. 
 Nie było niedzieli, była taka sama praca jak codzień. Kary: baty publicznie i głodówka i bunkier. 
Lekarz był, ale to nie było uznawane. 15/X – 44 jak przyszedł nowy komen. był jeden pokój na rewir. Chore 
ciężko wywożono do Poznania. Pomocy duchowej żadnej. 
 Wstawałyśmy o 4 rano, do pracy wychodziłyśmy o 7 rano do 12 w poł. godzina przerwy na obiad o 1 
p.p. powrót do pracy do 7 w. P Kolacja, austretten [sic] i potem apel przed blokami robiła go auzjerka i 2-ch 
essmanów [sic]. 
 Baraki były nieopalane. Wszy jeżeli się znalazły, było odwszawianie, o czystość dbano. W barakach 
była elekryczność [sic] gaszono światło i zamykano barak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Gdy były naloty, zamykano okiennice i baraki. Jeżeli [nieczytelne skreślenie] nalot był w dzień 
wracałyśmy do baraków i zamykano nas. Ucieczki były ale schwycili i za to kara śmierci była. Uciekała jedna 
kobieta umysłowo chora. Jak ją przyprowadzili wyrwała się i uciekła w stronę drutów, essman strzelił i zabił. 
Prałam potem jej rzeczy. Kapowcy gonili ją i krzyczeli żeby nie strzelać wachman strzelił i dostał za to 
meldunek. Był jeden barak 40 osób sami oficerowie co uciekli z frontu. Potem ich wywieźli. Ubrania były 
pokrzyżowane białą farbą. Mężczyźni mieli pogolone głowy i cypel włosów zostawiony. Mowy nie było o 
kontakcie z wolnością. 
 Stamtąd [nieczytelne skreślenie] pojechałam do Ravensbr. W wagonach policyjnych po 4 w kojcach 
zamknięte. Dwie musiały stać, dwie siedziały. Pojechałyśmy do Berlina na prez. policji, przenocowałyśmy i w 
nocy transportowali nas do Berli Ravens. 28/X – 44 przyjechałam do Ravens. Stałyśmy cały dzień przed badem, 
wiecz. była kąpiel potem poszłyśmy na dolne bloki No 30. Po paru dniach pojechałyśmy do Wattenstedt. Po 75 
w wagonie pojechałyśmy wszystkie narodowości około 200 osób. Przebrano nas w cywilne krzyżowane suknie. 
W Wattenst. bez kąpieli spałyśmy przez tydzień na słomie w baraku, było bardzo brudno umywalnia i tualeta 
były przy baraku przez 1 tydz. nie chodziłyśmy do pracy. Potem dano nam pasiaki i do pracy (Stahlwerk – 
Braunsweig [sic]) fabryka była o 1 km. od obozu. Teren błotnisty i gliniasty przestrzeń otwarta. Komendant był 
w obozie, do pracy szłyśmy z ssmanami i auzjerkami. Szłyśmy czwórkami. Pracowałam przy V1 i V2 
układałam granaty w stosy. Inne pracowały przy maszynach. Ja malowałam granaty na granat. i czerw. kolor. 
Obrabiały granaty maszyny i przy nich pracowały kobiety. Ostat [dopisek nad skreśleniem] Maszyny [/dopisek] 
były stalowe, ostatnio 
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dalszy ciąg zeznań Pawlikowskiej Stanisławy ur. 26/9 – 1911 
materjał był już zły, fabrykę zbombardowano wszystko rdzewiało. 15/I – 45 pierwsze bombard. fabryki w 
niedzielę o 10. Myśmy w niedzielę nie pracowały nic nam się nie stało zginęło paru mężczyzn którzy wtedy byli 
w fabryce. Dużo mężczyzn zginęło przy remoncie fabryki. [nieczytelne skreślenie] 13 kwietnia było duże duże 
bombardowanie, myśmy uciekły z baraków w pole skryłyśmy się w rowach. Nikt nie był ranny. Było nas tam 
przeszło 1000, mężczyzn 2000 (różnej narod.) mężczyzn dużo ginęło z wychudzenia. Rano wstawałyśmy przed 
4, potem był apel, do pracy za 20 m. 6 g. już byłyśmy w fabryce. Praca zacz. się o 12.30 pół godz. przerwy 
obiad do 6 g. w. praca trwała. Ustawione wracałyśmy do baraku. Gaszono światło o 8 w. W ostatnich tyg. nocna 
zmiana prawie nie pracowała tylko siedziała w schronie z pow. nalotów. W barakach spałyśmy na łóżkach 
piętrowych na materacach i 2–3 koce. Po dwie na łóżku. Baraki murowane posadzka kamienna. Ostatnio 
warunki się polepszyły przyjechała komisja, była woda gor. do kąpieli dawali mydło kąpałyśmy się stołami. 
Rano kawa czarna, wie w poł. 1 1/2 l. lub 1 l. zupa była dość dobra: marchew z kart. kawałki mięsa kartofle got. 
z obierkami. Jedzenie było czyste. W grudniu 44 jeszcze dawano nam szpinak z piaskiem, pod koniec się 
poprawiło życie. Wieczorem 1/4 klg. chleba. Chleba było ostatnio mniej najpierw był na 3 potem na 4 ostatnio 
na 5 i 6 cz. Przydziały były codziennie marmolada, kiełbasa, margar. pasztet, sałatka z buraczków. Rewir był, 
polka [sic] lekarka, leczyli nas, rewir zawsze był pełen ostatnio nawet był dentysta. 
 Przy pracy były auzjerki, miały prawo bić przy pracy. Z materjału czarnego na ferdunkelung [sic] 
kobiety porobiły za ubrania za to bito i robiono meldunki. Majstrowie przeważnie byli względni, jeden był 
cholera, straszył Ravensbrukiem [sic]. Po zbombard. fabryki po 15/4 poszłyśmy na pole do pracy. Część potem 
pracowała przy gruzach. Za karę kazała auzjerka stać żabką z kilofem za zatrzymanie się w pracy. Jedną 
francuzkę zbiła auzjerka i postawiła na żabkę i skop z kilofem, skopała i cywilny Niemiec zabrał ją z kary. 
Jakżeśmy pracowały przy szynach miałyśmy koce pod sukienką, naraz kontrol, pozrzucałyśmy koce. 
Pozabierano nam je. Na drugi dzień, znowu ubrałyśmy się w koce, na apelu znowu rewizja. Rewizje  
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były ciągle, wynosiłyśmy gruzy, porządkowałyśmy teren. W niedzielę [dopisek nad tekstem] 9–10 r. [/dopisek] 
apel, potem obiad, w zbierałyśmy się śpiewały i modliłyśmy się razem. Egzekucji nie było. Ucieczki były 2 
rosjanki uciekły. Przez majstrów niemców Francuzów przesyłałyśmy listy. Przyłapano Francuzkę z Francuzem, 
wydały ich Rosjanka, ścięto jej włosy. Rzucił jej paczkę i go przyłapano. Ostatnia oberinka była możliwa 
Bineck [sic] nie prześladowała nas. Rewolt [sic] był zast. kom. był niedobry. Komendant był względny. W poł. 
kwietnia ewakuowano nas do Raw. w sobotę wypędzono nas z rzeczami na stację. Przez cały tydzień 
jeździłyśmy aż wreszcie przyjechałyśmy do R. Ewakuowano cały obóz. Jechałyśmy po 75 osób w wagonie. 
Dano nam na drogę boch. chleba i marg. zjadłyśmy to i potem przez 4 dni nie było jedzenia. Przyjechałyśmy do 
Rav. w następną sobotę. 
 
 przeczytano i podpisano. przyjęto. 
 H. Dziedzicka, asyst. instyt. 

Pawlikowska Stanisława 

Uwagi przyjmującego protokół Heleny Dziedzickiej 
Świadek Pawlikowska Stanisława, niezbyt inteligentna, nie obejmuje całokształtu wydarzeń, ale to co zeznaje o 
swoich przeżyciach jest wiarygodne. H. Dziedz. asyst. inst. 
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