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Doverstorp, dnia 12/I 1946 r. 
 
Helena Dziedzicka przyjmujący protokół asystent Instytutu  

przepisany 

Protokół przesłuchania świadka 96 
Staje Pan [sic] Czerwińska Stanisława urodzon [sic] 7 marca 1900 r. 
w Warszawa , zawód Introligartorka [sic] 
wyznanie rzymsko-katolickie , imiona rodziców Jan i Maria 
ostatnie miejsce zamieszkania w Polsce Warszawa 
obecne miejsce zamieszkania Warszawa ul. Poznajska [sic] 
 
pouczony o ważności prawdziwych zeznań, oraz o odpowiedzialności i skutkach fałszywych zeznań, 
oświadcza, co następuje: 
przebywałem w obozie koncentracyjnym w Mautchausen [sic] 
w czasie od jesieni 1944 do Rawensbrücku [sic] jako więzień polityczny 6 tygodni 
pod numerem 67683 i nosiłem trójkąt koloru  czerwonego 
z literą P. 
następnie przebywałem w Jugendlager i do Rychlina [sic, Rechlin] zał. 1 ark. 
od września 44 r. do stycznia 45 r. 
Jugendlager do stycznia 45 r. przewieziona zostałam do Rychlina do marca. 1 kwietnia zostałam przywieziona 
spowrotem [sic] do Rawensbrück 1 maja przywieziona zostałam do Szwecji. 
 
 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 [dopisek nad tekstem] 3 str. pis. ręcz. i opisują [/dopisek]: 1) przeżycia podczas powstania 
Warsz. 2) Wyjazd do Mautchausen. Mieszkanie w namiotach. 3) Ravensbrück. Odebranie rzeczy. Złe warunki 
mieszk. Brudy. Wszy. Długotrwałe apele. Ciężka praca. Wyżywienie. Głód. Bicie przy pracy. Selekcje. 4) 
Rychlin. Stawienie barykad, kopanie okopów. 
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Zeznanie Pani Czerwińskiej Stanisławy. 
Aresztowana zostałam 1-go września w powstaniu, z dzielnicy starego starego miasta. Siedziałam w piwnicy 
kiedy były silne bąbardowania [sic] przez miesiąc czasu. Przeżywaliśmy silne tarcia zdobywania tego samego 
domu w którym siedziałam. Nocą robiłyśmy barykady pociski obok nas padały i w ten czas straciłam słóch 
[sic]. Przez miesiąc czasu byłyśmy wystawione na te straszne męki dotąd dopiki [sic] nas nie zabrali, gwałtem z 
piwnic. Zaprowadzili nas do kościoła na Wolę zamkli [sic] nas, a mężczyźni zabrali [sic], dokąd to nie wiem. 
Dzieci też zabrali i zostawili same kobiety. Siedzieliśmy tam kilka godzin [nieczytelne] wypędzili nas do 
wagonów i wywieźli do Pruszkowa z tamtąd [sic] wywieźli nas prosto do Mautchausen, droga trwała tydzień 
czasu, nic nie miałyśmy żadnych bagarzy [sic] i straszny głód. Dawali nam na przystankach ludzie cywilni 
trochę chleba. Przybyłam na miejsce 15-tego września. Zaprowadzili nas do namiotów i na ziemi na siennikach 
kazali się położyć. Było tam mnóstwo wszy w kocu który dali nam się przykryć. Zimno głód i ta rozłąka z 
Rodziną [sic] zabijała nas do reszty, lecz niestety byłam tu w Matchausen [sic] tylko tydzień i znów nas zabrali 
do wagonów bydlęcych i wywieźli nas do Rawensbrück. Tam zabrali nam wszystko ubranie ze siebie i dali nam 
suknie zawszone i brudne, dali nas do bloku, gdzie było nas wszystkich piętset [sic] kobiet po trzy spałyśmy w 
łóżku. Rano wstawałyśmy o trzeciej i zaraz na apel, jako kwarantanna stałyśmy do dziewiątej godziny rano. Po 
tygodniu zabierali nas do roboty i cały dzień prócz obiadu bez przerwy, ciężką łopatą rzucałyśmy z miejsca na 
miejce [sic] piasek, obiad był taki trzy czwarte litra zupy i nic więcej, wieczór kawałek chleba i trochę 
margaryny rano kawy – nie zawsze wszystkim. Nie zawsze miałam siłę do pracy, kiedy mi ręce odmawiały 
posuszęństwa [sic] upadała mi łopata z ręki to wtenczas bili i popychali [nieczytelne skreślenie] sznel arbajt, 
jeżeli upatrzyła tam najsłabszą to dotąd biła dopuki [sic] nie upadła i puzniej [sic] zaniesiona została do lagru. I 
mnie też nie minęła taka kara, dostałam kilka razy po głowie a ile razy w plecy to już trudno opowiedzieć, ale 
moja głowa już jest nie w porządku słóch i pamięć moja już nie ta sama. Po pięciu miesiącach pobytu tutaj w 
Rawensbrück wybierali na selekcję najchudsze ze spuchniętemi [sic] nogami no i ta którą on chciał 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ponieważ zamało [sic] było chorych, wywołali całą ewakuowaną Warszawę. I dużo zabrali na bok i mówili że 
na wolność, niestety zaprowadzili nas na Jugendlager, trzymali nas [nieczytelne skreślenie] [dopisek nad 
skreśleniem] na [/dopisek] dworze przez cały dzień. Ten Jugendlager był to lager śmierci z tamtąd zabierali nas 
do komina, zatruwali nas zupą mieszaną z saletrą, chore były bez opieki i która miała silną gorączkę zabierali do 
komina. Apele były całemi dniami, palta nam pozabierali za karę oblewała nas Auzyjerka zimną wodą i różne 
katorgi wymyślali, które były słabe na apelu zabierali do komina. Ja zostałam zdrana zabrana na transport i 
dzięki temu zostałam uratowana. Przeżyłam wszystkie selekcje i wszystkie apele tragiczne i w ten transport to 
cudem wybrana zostałam. Wywieziona zostałam do Rychling. Tam kopałyśmy okopy i barykady stawiałyśmy. 
Męczyli nas w ten sposób żeby z nas opadły siły ale to powietrze i ten widok tych samolotów naszych dawało 
nam siłę i nadzieję że już nie długo. Po skończonych okopach, chodziłyśmy do lasu osiemnaście kilometrów z 
tantąd [sic] przynosiłyśmy drzewo do lagru taką wymyślili nam pracę, żeby nas zamęczyć. 
Po dwuch [sic] miesiącach przywieźli nas spowrotem do lagru Rawensbrücku dali nas na sztraf blok, wydali 
nam paczki z Czerwonego Krzyża i nic więcej, paczki zawierały tyle tłuszczu i kąnserf [sic], a my tydzień bez 
chleba, zupy tylko dostawałyśmy i nic więcej. Kiedy tak wygłodzone i zniszczone zasyciłyśmy się tem 
tłuszczem i takie skutki że dostałam oczyszczenie silne i rozstrój rzołądka [sic]. Kiedy po tygodniu już wywołali 
nas na transport dali nam jeszcze jedną paczkę i wsadzili nas do wagonów bydlęcych. Niewiedząc [sic] dokąd 
jedziemy, w przystanku, wyskakiwałyśmy i szukałyśmy wody i gotowałyśmy na wolnym polu trochę wody i 
dodawałyśmy kąnserf. W wagonach było po sto osób i tak było ciasno, a ja taka byłam chora że nic nie 
wiedziałam czy spałam na nogach czyich czy też na tyłku, ponieważ nie było nic miejsca. Tego nigdy nie 
zapomnę kiedy w tej strasznej mojej chorobie to nic nie pamiętam tylko to że w Danji zatrzymał się pociąg i 
tam otwierają nam wagony i witał nas Ksiądz Duński [sic] błogosławi nas ręką, ja czułam w ten czas, że jestem 
nowo narodzona, czy to był sen, to że nas ksiądz błogsławi, czy to możliwe że my są jeszcze ludźmi. Teraz 
jestem szczęśliwa że przygarnęli nas Szwedzi do siebie niech całemu Państwu Szwedzkiemu Pan Bóg 
wynagrodzi. 
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przeczytano i podpisano Czerwińska Stanisława 
 
 protokółowała N. Łukaszuk 
      H.D. 
Protokół niniejszy spisała w mojej obecności p. Nela Łukaszuk ze świadkiem Czerwińską Stanisławą. Podane 
fakty znajdują potwierdzenie w innych protokółach, znajdujących się w naszych zbiorach. 
     H. Dziedzicka 
      asyst. instytut. 
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