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Doverstorp, dnia 13/I 1946 r. 

 

Helena Dziedzicka przyjmujący protokół asystent Instytutu  

przepisany 

Protokół przesłuchania świadka 112 

Staje Pani Feberysiak Anna urodzona maj 1907 

w Przerośl , zawód pracownica domowa 

wyznanie rzyms-katol. , imiona rodziców Marja Aleksy 

ostatnie miejsce zamieszkania w Polsce Przerośl 

obecne miejsce zamieszkania Doverstorp 

 

pouczony o ważności prawdziwych zeznań, oraz o odpowiedzialności i skutkach fałszywych zeznań, 

oświadcza, co następuje: 

przebywałeam w obozie koncentracyjnym w Ravensbrück 

w czasie od 11/8 - 44 do końca sierpnia 44 jako więzień polityczny „ewakuowana Warszawa” 

pod numerem 6635 i nosiłeam trójkąt koloru  czerwonego 

z literą P 

następnie przebywałeam w Rösenwald fabryka amunicji 

od końca sierpnia 44 do Ravensbrück do 18/4 - 45 

gdzie przebywałam do 25/4 1945 r. 

 

 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 [dopisek nad tekstem] obejmują 3 strony i [/dopisek] opisują: 1) Przyjazd do Ravensbrück. 4 noce na 

piasku pod gołym niebem. Kąpiel. Zabranie rzeczy. Apele. Ubranie (letnie, krzyżowane sukienki). 2) Wyjazd do 

fabryki. Warunki mieszkaniowe. Praca przy maszynie 12 godz. (w fabryce amun.). Głód. Kara chłosty za 

kradzież 1 buraka. Pomoc lekarska. Kary za rozmowy z mężczyznami. Kontakty z wolnością. Przesyłanie listów 

przez Niemców. Zamykanie baraków na noc na klucz w czasie nalotów. Suknie były krzyżowane, a przy palcie 

jeden rękaw w innym kolorze. 

 

 

 

 

 BLOMS BOKTRYCKERI, LUND 

1945 
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Zeznania Feberysiak Anny ur. w maju 1907 r. 

11 sierpnia 1944 zabrano mnie z piwnicy, z domu w W-wie, zabrano nas na Zieleniak. Byłam tam przez 

tydzień. Siedziałyśmy pod gołym niebem. Kto miał co jeść – jadł, a nie – to nie. Z Zieleniaka pojechałyśmy do 

Pruszkowa. Po 4 dniach wywieźli nas do Ravensbrück. Przez 4 dni nocowałyśmy na piasku pod kąpielowym. 

Potem zabrano nas do łaźni. Zabrano wszystkie rzeczy. Niektórym włosy obcięto. Poszłyśmy do bloków. W 

bloku było niedobrze. Lodzia blokowa była zła. Mówiła że jesteśmy bandytki. Wstawałyśmy o 4 rano, był 

potem apel który trwał 2 1 lub 2 godziny. Do bloku nie wolno było wchodzić b w butach. Dano nam 

krzyżowane sukienki letnie koszule i majtki, obuwie nam zostawiono, zabrano tym, które miały lepsze. 

Po trzech tyg. p zabrano nas do łaźni przebrano nas w świeże suknie i bieliznę. Stałyśmy pod parkanem całą noc 

w letnich sukienkach, a było już b. zimno. Rano SS mani popędzili nas do pociągu towarowego i na gołych 

deskach siedziałyśmy po 50 osób w wagonie. Dostałyśmy kawę chleb i margarynę. Na 12 g. przyjechaliśmy do 

fabryki. W blokach było czysto, spałyśmy po jednej na łóżku, miałyśmy koce i sienniki. Przez tydzień 

odpoczywałyśmy. Potem młodsze i silniejsze wybrano do fabryki. Ja byłam przy maszynie. Robiłyśmy pociski 

10 klg. Praca była ciężka od g. 6–6 w. O 5 rano był apel, do 6 g. potem szłyśmy do pracy. Nasz majster był nie 

zły [sic]. Auzjerki były złe i dobre. Jedna uderzyła mnie chohlą [sic] po głowie, że mi wyskoczył guz za to że 

nie stałam równo w kolejce. Zupa była cienka, chleb był początkowo na 4 a po Boż. Nar. na 10 cz. i kawa. 

Wieczorem dostawałyśmy zupę. Byłyśmy zawsze głodne. Zbierałyśmy obierki, myły i jadły. Pracowałyśmy 

tydzień na noc tydzień na dzień. Wieczorem apel był krótki, chyba że była kara za dobieranie się do piwnicy po 

jarzyny. Raz poszłam do piwnicy do tej co pr tam pracowała, dała mi jednego buraka. Auzjerka to zobaczyła i 

zabrała mnie do biura. Tam 

  



 

 

komendant dał mi 10 batów. Dostałam raz w twarz od blokowej za pomyłkę, chciałam jej oddać ale się bałam, 

że pójdę do bunkra. 

Raz jedna ukradła margarynę. Stała całą noc na piasku w koszuli, pobita i pokrwawiona, trzęsła się z zimna. W 

blokach nie dawali paliwa, organizowałyśmy opał. Jak przyłapali któraś dostała po pysku, ale nic więcej. 

Kradłyśmy koks i chowałyśmy pod łóżkami i w siennikach. W jednym komandzie było 150 osób, w moim 

właśnie; było to ciężkie komando. Najgorzej dokuczał p mnie głód. W fabryce było 600 osób, różnych 

narodowości. Żyłyśmy ze sobą dobrze. U nas nie było dużo kradzieży, ale na innych blokach kradli. U nas były 

tylko 2 Polki reszta Rosjanki. Rewir był, jak ktoś był chory, zabierali do rewiru, a jak była ciężko chora, 

wysyłano do Ravensbrück. Lekarka była Niemka i Rosjanka. Jeżeli było coś poważniejszego, szło się do 

fabrycznego lekarza. Była również dentystka. Byłam cały czas zdrowa, tylko mnie serce bolało. Praca mnie 

męczyła, nogi mi puchły. Byłyśmy bardzo wynędzniałe. Na apelu ludzie mdleli jak muchy. Co 

Myć mogłyśmy się co dnia, miałyśmy gorącą wodę. Nie wolno się było odzywać, za gadanie nie jedna [sic] 

dostała po głowie. 

Jak były naloty szłyśmy do schronu. Strasznie nas pilnowano w fabryce, postów było b. dużo, pilnowano 

żebyśmy się nie kontaktowały z mężczyznami. Raz jedną zbili że rozmawiała z Polakiem, 2 dni siedziała w 

bunkrze w nocy a w dzień pracowała. Chłopca zbili tak, że podobno umarł. 

Za kradzież kartofli dziewczynie dali 15 batów, aż zemdlała. Na drugi dzień musiała iść do pracy. Była to 

Rosjanka. 

Przez cywilnych Niemców wysyłać można było listy, ale na ogół bali się nam pomagać. Więźniowie mało nam 

pomagali bo za to były duże kary. Raz jeden chciał coś podać, zbili go i cały dzień 
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stał pod drutami. Naloty były daleko, przeważnie w Berlinie (50 klm). W czasie nalotów nie wolno było 

wychodzić. Na noc byłyśmy zamykane na klucz w blokach. Blokowa chodziła rano i otwierała bloki. Ubikacja 

była oddalona, miałyśmy wiaderka w korytarzu. Nocą posty chodziły posty dokoła drutów o wysokim napięciu. 

Auzjerki kontrolowały bloki, jak znalazły pocięte koce, dawały po głowie; kobiety szyły z koców nawet buty. 

Czasem uciekały, byłyśmy karane wówczas stójką całonocną i nie dawali nam jeść przez 2 dni. Po ostatniej 

ucieczce malowano nam krzyże żółtą farbą i zmieniono jeden rękaw przy palcie w innym kolorze. Za brak 

winkla lub brudny numer, dostawała po twarzy [sic]. Kary bicia wykonywał komendant i gospodarz-zarządca 

kuchni. Mnie raz kucharki wylały zupę na mnie za to, że chciałam dostać drugi raz bo byłam głodna. 

Przyszedł rozkaz w kwietniu [dopisek nad tekstem] 45 r. [/dopisek], że już nie idziemy do pracy. Kazano nam 

się ustawić. Część słabszych wywieziono samochodami, same Polki a inne narodowości szły pieszo. 

Jechałyśmy 3 godziny do Ravensbrück. W Jeden samochód się rozbił, 2 kobiety i jednego SS mana zabiło. 

Myśmy dojechałyśmy szczęśliwie. Po tyg. pobytu w Ravensbrück wyjechałyśmy do Szwecji. 

 

Przeczytano i podpisano. 

 

Fedon [sic] 

Uwagi asyst. instyt. przyjmującego protokół Heleny Dziedzickiej. 

Zeznania świadka Feberysiak Anny są całkowicie wiarygodne. 

Helena Dziedzicka    

Anna Feberysiak podpisuje się „Fedon”, gdyż inaczej nie potrafi. 

H. Dz.   

 

 

 

II  Uwagi asystenta Instytutu: 

 Numer 6635, podany przez świadka, nie odpowiada rzeczywistości. Mógł być to numer 60 tys. i coś – 

takie numery bowiem otrzymywała „ewakuowana Warszawa”. 

Kr. Karier     


