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POLSKI INSTYTUT ŹRÓDŁOWY 

W LUND 
 
 

Mölle, dnia 10.1. 1946 r. 
 
Helena Miklaszewska przyjmujący protokół asystent Instytutu  

przepisany 

Protokół przesłuchania świadka 88 
Staje Pani Wanda Aleksandrowicz urodzon [sic] 19.7.1900 r. 
w Stanisławowie , zawód urzędniczka, nauczycielka 
wyznanie rzymsko-kat. , imiona rodziców Karol, Sabina 
ostatnie miejsce zamieszkania w Polsce Warszawa Muranowska 12 m. 12 
obecne miejsce zamieszkania Mölle 
 
pouczonya o ważności prawdziwych zeznań, oraz o odpowiedzialności i skutkach fałszywych zeznań, 
oświadcza, co następuje: 
przebywałeam w obozie koncentracyjnym w Ravensbrücku 
w czasie od ? 9.1944 r. do ? 9.1944 r. jako więzień polityczny – 
pod numerem 63669 i nosiłem trójkąt koloru   czerwonego 
z literą „P” 
następnie przebywałem w Berlin Köpenick A.E.G. Kabel Verke [sic] 
od ? 9.1944 r. do ? 4.1945 r. pod nr 6616 
w ? pierwszych dniach maja w Vebelinie. 
 
 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: 
W obozie koncentracyjnym zostałam osadzona jako ewakuowana z powstania warszawskiego. Najpierw 
przyprowadzono nas do Pruszkowa i w trzy godziny potem dostałyśmy się do pociągu, którym pojechałyśmy do 
Oranienburga. Tu zostali mężczyźni, a ja z córką dostałam się do Ravensbrücku. Na wstępie zdałyśmy 
wszystkie bagaże i poszłyśmy do namiotu. Tam przychodziły auzierki i obdzierały nas z pierścionków i 
kosztowności. Jedna z pań poskarżyła się SS-manowi, że jej auzierka zabrała biżuterię, a ten SS-man kazał 
kosztowności zwrócić. Auzierki wtedy zaczęły zwracać rzeczy mniejszej wartości. Potem oddałyśmy biżuterię 
do depozytu i pokwitowałyśmy to. Następnie oddałyśmy futra, dokumenty i pieniądze i fotografie. Poczem 
zaprowadzono nas do kąpieli. Zostałyśmy wyką- 
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Dalszy ciąg zeznań p. Wandy Aleksandrowicz. 

 
 
 
pane i poddane badaniom ginekologicznym, co dotyczyło również i dzieci będących w transporcie. Wielu 
kobietom wtedy ostrzyżono włosy. Dostałyśmy następnie koszule i sukienki pokrzyżowane, buty 
zatrzymałyśmy własne. Potem poszłyśmy na blok 28. I tu przebywałyśmy jakieś dwa tygodnie. W tym czasie 
chodziłyśmy do piasku i przesypywania piasku ziemi. Potem byłyśmy na badaniach lekarskich w rewirze i w 
podwórzu stałyśmy parę godzin nago. Prócz tego zostałyśmy zarejestrowane w biurze politycznym. Potem cały 
nasz blok został przymusowo wzięty do robut [sic] do fabryki w Berlinie. Ja zostałam wysłana razem z córką, 
która miała 15 lat. Do Köpenick przyjechałam z końcem września. Teren obozu był nieduży, miał cztery bloki, 
otoczony był drutem naelekryzowanym [sic]. Wokół obozu spacerowali „post’owie”, którzy nas pilnowali. Do 
obozu było dwa wejścia, nasze wejście wychodziło na Spwrewe [sic] i do fabryki jeździłyśmy codziennie 
statkiem. Osobno znajdował się budynek z ubikacjami, były one b. prymitywne, nieskanalizowane. W tym 
samym budynku znajdował się kran z wodą skąd do baraku trzeba było ją nosić. Baraki były parterowe, 
drewniane, zelektryfikowane, dzieliły się na izby, w każdej izbie było 20 osób. Łóżka były piętrowe, miały 
sienniki i jeden koc, na zimę dostałyśmy drugi koc. W bloku były wszy i pluskwy, naogół [sic] bloki były 
bardzo brudne i dopiero my zaprowadziłyśmy porządek, o ile to leżało w naszych możliwościach. Na noc 
byłyśmy w blokach zamykane, nie mogłyśmy nawet pójść do ubikacji. W korytarzu dla załatwiania potrzeb 
naturalnych miałyśmy kubło [sic]. W nocy w czasie alarmu bloki otwierano i kazano nam wejść do bunkra, albo 
też pozostać w bloku. 
Wstawałyśmy koło 4-ej ubierałyśmy się, następował apel, dość długi i wyjeżdżałyśmy do fabryki. Właściwie 
rano powinniśmy dostać naszą kawę ale prawie, że nigdy w kuchni jej nie było. Pracę rozpoczynałyśmy o 6-ej i 
trwała do 18-ej z przerwą na zjedzenie zupy. Potem wskutek nalotów praca trwała 10 godzin, a potem 8 godz. 
Wreszcie pracy nie było wcale i chodziłyśmy do kopania okopów, trwało to z miesiąc lub 6 tygodni. 
Pracowałyśmy na dwie zmiany 
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nocną i dzienną. Fabryka produkowała części do samolotów. Ja pracowałam w dziale gumowym. Pracowałyśmy 
w dużych halach, częściowo przy stołach, a częściowo przy maszynach. Praca przy maszynach była bardzo 
ciężka, obliczona na pracę mężczyzn. Szczególniej ciężka była praca przy talku, kobiety były całe nim 
obsypane, dla ochrony oczu miały okulary. W halach był straszny huk, wentylacja była utrudniona wskutek 
nalotów, gorąco panowało straszne. Kobiety przemęczone zasypiały przy pracy, auzierki biły. Nie wolno było 
bić na salach, więc auzierki przeprowadzały więźniarki do ubikacji i tam dotkliwie biły. Majstrowe i robotnice 
Niemki litowały się nad nami, płakały, podawały w ukryciu przed auzierkami nam swoją zupę lub chleb. Były 
między majsterkami i pracownicami takie, przed któremi nas ostrzegały inne majsterki, aby wystrzegać się ich. 
Praca na noc była zawsze cięższa, bo dokuczał nam sen, a w dzień nie można było spać, bo budzono nas dla 
lada jakiego powodu. Córka moja pracowała mimo 15 lat na nocną zmianę. Do całodziennego wyżywienia 
dawano nam kawałek chleba. Na czele obozu był komendant SS-man podoficer, był on dość względny. 
Oberynka była również możliwa, ale poszczególne auzierki były okropne i władze najwyższe patrzyły na to 
przez palce. 
Do władz rekrutujących się z więźniarek należały, lagerältieste [sic], blokowe i stubowe. Poza stubowemi, które 
były przyzwoite, lagerältieste i blokowe rekrutowały się z wyrzutków społeczeństwa. Były wszystkie okrutne, 
obsypywały najgorszemi wyrazami i biły. 
W obozie stosowano kary zbiorowe, stójka lub klęczenie całego bloku. Do kar indywidualnych najczęściej 
stosowanych było ścinanie włosów i sadzanie do bunkra. Kary były najczęściej stosowane za drobne, 
niezawinione niedokładności w pracy. Kary wymierzał komendant lub oberynka. 
W obozie były częste wypadki ucieczki udane, uciekały przeważnie Rosjanki. 
Pomoc lekarska w zasadzie istniała, był rewir jako przychodnia 
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lekarska, szpitala nie było. Lekarką w rewirze była Wróblewska była bardzo nieuczynna. Jeśli ktoś poważniej 
chorował to odsyłano do Ravensbrücku. Epidemi [sic] w obozie nie było, ale wypadki śmiertelne zdarzały się; 
ciała zmarłych wywożono statkiem co dalej z niemi robiono nie wiem. 
W obozie modlitwa była zabroniona, ale modliłyśmy się potajemnie, przedmioty kultu były beżczeszczone [sic] 
i niszczone przez auzierki. Na teren obozu żaden ksiądz nie miał wstępu. Żadnej pomocy od Czerwonego 
Krzyża nie otrzymywałyśmy. Z wolnością nie miałyśmy żadnych niedozwolonych kontaktów.  
Ze zdarzeń, które silnie pozostawiły w mojej pamięci [sic] to był rabunek rzeczy w obozie w Ravensbrücku i 
ścinanie publiczne włosów w Köpenick. 
Między więźniarkami istniało współżycie i podtrzymywałyśmy się wzajemnie. Naogół między Polkami była 
solidarność. Pod koniec obozu było niewiele pracy i chodziłyśmy trzy dni do kopania okopów, a tylko trzy dni 
do fabryki. W końcu kwietnia opuściłyśmy obóz i rozpoczęła się dwu czy też trzy tygodniowa wędrówka, był to 
okres okropny, spałyśmy po stodołach, w dzień wędrowałyśmy, bez chleba i gorącej strawy lub nawet wody, na 
dzień dostawałyśmy najwyżej 8 ziemniaków. Nie myłyśmy się i nie rozbierałyśmy się. Gnębiło nas robactwo. 
Kiedy miałyśmy postoje paliłyśmy ogniska i próbowałyśmy zgotować nieco zupy, wodę brałyśmy z 
przydrożnych rowów. Puszki zbierałyśmy od trupów mężczyzn, których pędzono przed nami. W czasie drogi 
chorowałyśmy wszystkie na biegunkę. Wreszcie dotarłyśmy do t.zw. lagru śmierci Vebelinu, w godzinę może 
potem przybyli do obozu Amerykanie. 
Po drodze auzierki mówiły, że sobie życie odbiorą, widziałam sama na drzewie wiszącą auzierkę. 
Po przybyciu Amerykan, samochodami odwieziono nas do obozu Buholz [sic], a stamtąd do Spakenberga, skąd 
w lipcu zostałam przewieziona do Szwecji. 

P.p.p. 
Helena Miklaszewska Wanda Aleksandrowicz 
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Osoba inteligentna, opanowana, powściągliwa w 
zeznaniach, w obozie jest z córką chorą na gruźlicę, w 
następstwie ciężkich warunków pracy w fabryce. 
Zeznaniom świadka należy ufać. 

H. Miklaszewska 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[stempel] 
POLSKI INSTYTUT ŹRÓDŁOWY 

W LUND 
[/stempel] 

Zeznania ALEKSANDROWICZ Wandy obejmują 4-ry strony pisma ręcznego i zawierają: 
1. opis w obozie [sic] w Rawensbrücku [sic] w szczególności pobyt w namiocie i bloku 

28-ym; 
2. warunki życia i pracy w Köpenik [sic] A.E.G. Kabel-Werke; 
3. ewakuację do obozu śmierci w Vebelinie [sic, Wöbbelin]. 
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